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Tabellverket. Det Svenska tabellverket log sin

början år 1749, då presterskapet begynte att till

kongl. kansli-kollegium insända uppgifter ofver

födda och döda, samt befolkningens antal efter

olika ålder, kön, stånd o. s. v., bvaraf konsisto-

rierna i början måste opp rå t ta sammandrag för

sina stift, bvilken skyldighet senare öfverläts åt

kontraktsprostarne, som ännu aga den. År 1756
uppdrogs bestyret med tabellverket åt en sårskild

kommitté af fyra ledamöter, bvilken anda till år

1814 i vetenskaps-akademiens handlingar medde-

lade resultaterna af dessa forskningar; men från

denna tid ocb sedan Hr J. A. Leyonmarck bl i fvi t

kongl. tabellkommissionens sekreterare, dels ge-

nom qvinqvennii-berättelser, dels genom årliga be-

rättelser om nativitet ocb mortalitet i riket, redo-

gjort för sin verksamhet. Särskildt bafva utför-

liga tabeller, som upptaga folkmängden sockenvis

för åren 1821—25, 1831—35 samt 1836—40,
blifvit tryckta. Efter bvad af dessa tabeller kan

inhämtas, bar folkmängden i riket i allmänhet on-

der de sista åren visat sig vara i stigande, dock

på olika ställen i mycket olika mån; så att den

i Westerboltens län för åren 1816— 40 stigit till

70 procent, men varit m\cket ringa i de län, som
ligga närmast Stockholm, ocb öfver bufvud taget

egentligen blott ökat sig på landsbygden. I Stock-

holm ocb 30 andra städer bar antalet döda varit

större än det af födda. Antalet af oäkta barn

bar befunnits relativt störst under åren 1821—25,
då antalet af i riket födda äkta barn förhöll sig

till antalet af oäkta som 13,3 till I, ett förhål-

lande, som under de nästpåföljande åren endast i

ringa mån nedgått eller minskats. Tabellerna re-

dogöra för öfrigt afven för antalet af födda gosse-

barn i förhållande till antalet af flickor; antalet

af i barna-åren årligen aflidna; folkmängdens för-

delning i särskildta yrken m. m., med afseende

bvarpå formulärerne för dessa tabeller i senare

åren undergått flera förändringar.

Taberg, beläget på Knperyds ägor i Månsarps

socken, 1 1 mil i söder från Jönköping, är ett

Jernberg, som till | af sin böjd är försänkt i en

djop, vild ocb trång skogsdal, som hastigt öppnar

sig för den förvånade vandraren. Med undantag

af några föga kända berg i Lappland, är Taberg

det enda i Europa, der jernmalm brytes ofvan

Jord. Dess böjd öfver bafvet belöper sig till 1,129

fot ocb dess lodräta böjd öfver den omgifvande

marken utgör 200 alnar. Från N.V. ocb N.O. upp-

stiger berget långsamt, ocb dess sidor firo öfver-

allt beklädda med löfangar ocb skog ända opp till

bjessan, som är kal, men dock gräsbeväxt ocb

någorlunda jemn. Mot Ö. är berget tvärbrant och

håller öfver bufvod J mil i omkrets. Hela berget

åtgör en kolossal grönstensmassa i gneis, genom-
dragen med magnetisk jernmalm i lager ocb in-

stänkta partier. Under denna grönstensmassa på-

träffas röd granit, som äfven dessutom bär och

der i nejden framsticker. Jernmalmstrecken äro

här af flera slag; den bästa förer ganska god och

rik jernmalm, om 32 ^ procents jernhalt, bvilken

til) otseendet är svartaktig och brunglän«ande samt

kallas jernband, ocb förekommer sällan öfver £•

fots mäktighet. En sämre art, kallad risp- eller

skrotmalm, med bvita kalkspatsfläckar längs efter

malmens klyfning, håller endast 2 1 proc. jern, och

båda dessa lager äro isynnerhet på vestra sidan

af berget blottade. Dessutom fann Sefslröm år

1830 här en egen metall i jernmalmen, som se-

dan funnits i mineralier från Mexiko ocb fått nam-
net Vanadin, samt utmärker sig för sina sköna

ocb skiftande färger. Sjelfva jernet, som af mal-

merna utbringas, är fritt från alla oarter, ocb an-

ses derföre alt till fabriksarbeten vara det bästa i

Europa. Malmen springes nu mera alllid från ber-

gets östra ocb södra sidor, och år 1844 bröts nr

berget inalles 44,378 skepprd. Redan 1605 var

bär ordentlig bergsrörelse, orb konong Gustaf II

Adolf började efter freden i Knäröd att bär ar-

beta med krigsfolk; men då detta af brist på in-

sigter mindre väl lyckades, införskref han från

Franska Flandern s. k. Walloner, som här införde

en förbättrad smidesmethod, det s. k. Wallonsmi-

det. Denne konung besökte sjelf Taberg om sim-

maren 1618, utsåg tjenliga ställen till hammar-
smedjor ocb masugnar, samt inrättade Tabergs

bergslag, hvilket sedermera en tid brukades för

kronans räkning, men omsider såldes till Tyskar,

b vilka länge både det i sina bänder, tills det om-
sider åter öfvergick till enskild Svensk mans ägo.

Grefvarne Hamilfon hafva på senaste åren varit

samägare till de förnämsta der varande verken.

Tabergs bergslag sträcker sig genom flera sock-

nar, såsom Barnarp, Rogherga, Månsarp, Sandse-

ryd ocb Byarum, ocb är indelad i 5 byttelag,

neml. : Mobro, Kråkebo , Månsnrp* Norra och Södra

samt Sandserydn byttelag, hvilkas tillverkningar
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Taberajehanimare. Taljarden.

äro anslagna till da 8. k. Hörleska verken (sa: Hörte),

samt Eckersholms och Göthaströms stångjärnsham-

mare. Den till smältningen nödiga limstenen häm-
tas öfver Wetlern från Nerike till hela bergsla-

gens behof. Hela berget insvepes stundom noder

klaraste väder så i dimma, att det blir osynligt

ocb får utseende af en molnstod, i anledning hvar-

af folket i orten fordom gjort sig allehanda vid-

skepliga foreställningar. (Se vidare: Månsarp.)

Tabergshainiimre. Se: Norrhammar.

Tackjern* Att till utrikes ort utföra tackjera

har bos oss städse varit förbjudet. Det äldsta

stadgande, som omtalar detta förbud, är riksdags-

beslutet i Norrköping d. 22 Mars 1604. Emeller-

tid bar dock utförsel af taokjern blifvit medgifvan

för en med Sverige af ålder föreoad provins, oem-
ligeo Finland, bvilket land, i enlighet med addi-

tioneJla akten till fredstraktaten emellan Sverige

ocb Ryssland af d. 7 Sept. 1809, förklarades be-

jättigadt till export af 9,946 j^ *kepp:d tackjärn

årligen. Denna qvantitet förminskades år 1834
till 6,000 skepp:d; bvareffcer sjelfva exporten af-

skaffades år 1844. Genom bref af d. 10 Juli 1850
bar Kengl. Maj: t likväl tillåtit Finska delägare i

Utö grufvor att under 6 år utföra det qvaatam
jeraraalra, som på deras grufveparter sig belöper,

likväl endast så vida någon förhöjning af de tull-

ocb andra afgifter, som för Svenskt jern och jera-

arbeten, vid införsel till Finland, enligt nu gäl-

lande stadganden erlägges, under nämnde tid icke

äger rum. Utförer någon oloQigen tack- eller

osmundsjern eller någon jernmalm, bote 100 R:dr

för b vart skeppad ; men om godset ej kan ertap-

pas, 1,000 R:dr. Har redare och hefraktare, el-

ler någon annan, baft kunskap om att dylikt gods

varit i skeppet ialastadt, bör en sådan vara sin

andel af det öfriga godset förlustig samt derjemte

böfa 1,000 R:dr, allt banko. Hvad beträffar in-

rikes förbrukning af tackjern, så var rättigheteo

till uppköp deraf i äldre tider mycket inskränkt.

Först år 1820 började man att något lossa på de

härda band, som tryckte tacicjernstillverkningen

ocb följaktligen äfven hammarverken, till dess man
år 1835 insåg nödvändigheten att gå ännu längre.

Kongl. Maj:t förordnade nemligen sistnämnde år,

att handel med och förbrukning af tackjern inom
riket hädanefter skall vara fullkomligt fri ocb

oberoende, äfvensom att bvar ocb en må äga
rättighet till upplags hållande af tackjern, äfven

utom våg, endast med undantag för de stapelstä-

der, bvarest tackjernsvågar redan äro inrättade.

På det tackjern icke må under namn af barlast

ntur riket afföras, få icke några handelsfartyg

intaga tackjern till barlast, så vida de ej kunna

förete bergskollegii tillståndsbevis. Och när de

fartyg återkomma, som vid utgåendet baft tack-

jern till barlast, skola redarna i fartyget visa,

det samma barlastjern till lika vigt följt med till-

baka, eller bota dubbla värdet af bvad som
brister.

Tadlcaa» berättas bafva varit en af de sex bi-

skopar, som erkebiskop Adalbert i Bremen sände

hit till Sverige | ocb påstås han någon tid bafva

varit biskop i Sigtuna. Om honom känner man
dock nästan ingenting. Troligen var han den mun-
ken Tadico i Ramsola, hvilken förordnades till ef-

terträdare åt Ada I värd den Yngre. I sådan hän-

delse kom han aldrig hit till Sverige, utan undan-

drog sig af vällust och vekligbet resan till den

barbariska norden, och brydde sig icke om kallel-

sen till biskopsembetet.

Tagllonl» JHarl, dotter af premierdansören vid

Operan i Stockholm Philippo Taglioni samt dotter-

dotter af den utmärkte sångaren Karsten, föddes

d. 23 April 1809, ocb räknas med skäl bland de

flera Svenska fruntimmer, som i våra dagar för-

värfvat sig ett verldskunnigt namn inom konster-

nas annaler. Sedan beaaes fader en längre tid vi-

stats i Sverige, begaf nan sig till Tyskland, der

dottern, som emellertid blifvit uppfostrad i Paris,

debuterade under bans" ledning d. 19 Juni 1822 på

Wiens tbeater uti baletten "En ung nymfs uppta-

gande i Terpsicbores bof." Efter spektaklets slut

framkallade det entusiastiska ropet den trettonåriga

debutanten åtta gånger på scenen. Från Wien be-

gaf bon sig till Stuttgard, der hon snart tillvann

sig drottningens synnerliga bevågenhet, och ofta

tillbragte aftnarna på hofvet under samtal med sin

höga beskyddarinna. I Miincben mötte henne der-

after samma hyllning. Under sommaren 182? upp-

trädde bon första gången på stora operan i Paris.

Hon visade si« der i "Sicilianskan", "Vestalen", "Mars

ocb Venus", "Ferdinand Cortez", "Bajadereroa" samt

"Carnavalen i Venedig." Sedermera uppträdde bon

i flera andra baJetter, och skördade hvarje gång

det mest entusiastiska bifall. Omkring 1833 be-

gaf bon sig till Berlin, och besökte sedan tid ef-

ter annan Bordeaux, London, Dublin, Liverpool,

Manchester, Moskwa och Petersburg, öfverallt bel-

sad med högljudt jubel af bänryckte beundrare.

Sommaren år 1841 företog bon en utflygt till

Stockholm, der bon uti "I/Eléve de 1'Amour", "Ro-

bert af Normandie", "Le lac des Fées" ra. fl. ba-

letter, på ett lysande sätt rättfärdigade sitt stora

rykte. Ehuru tveone gånger gift, behåller denna

firade artist, ännu det namn hon sjelf gjort Euro-

peiskt. Hon äktade först på 1830-talet en Fransk

grefve af gammal familj, med hvilken hon hade

en dotter. Från detta äktenskap nödgades hon

dock slutligen söka skiljsmessa, i anseende dertill,

att grefven genom sin spelsjuka ådragit henne allt-

för betydliga utgifter. År 1842, under vistelsen

i Italien, inträdde bon i nytt gifte med en oag

Rysk furste, blott 25 år gammal, ocb som skall

aga en betydlig förmögenhet. År 1844 uppträd-

de hon flera gånger i Paris, men ämnade då snart

afträda från skådebanan och nedsätta sig på en af

henne inköpt villa vid Comersjön.

Taljarden, Andrea*, son af bruksförvaltaren

Simon Taijard, föddes 1650. Af en händelse kom
han såsom student att en gång alldeles oberedd

predika i Lofö kyrka för änkedrottningen Bedvig

Eleonora. Pastorn både hastigt insjuknat och drott-

ningen lät då fråga några studenter, som hade rest

dit från Upsala, om någon af dem ville hålla bön.

Taijarden gjorde ordentlig messa med predikan för
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deras majestater, som voro närvarande. Medan
konungen samma dag salt vid middagsmåltiden*, in-

lopp underrättelse att pastor» aflidit, dä Carl XI
genast propooerade den ange predikanten att

pkon-

servera" prästhuset, bvarmed denne var nöjd och

fick då af konungens egen band föllmakt, med be-

fallning att ofördröjligen lata viga sig tiil prest.

Befordrades sedan till Eckerö pastorat, ocb fick

tillika enkedrottningens kallelse att såsom hennes

faofpredikaot predika vid Drottningholm, då bon

vistades der. Manktorps pastorat i Westmanland
blef ledigt; Taijarden anhöll bos konungen derom,

ocb erhöll det. Sedan fick nan befallning att pre-

dika på Strömsholm, så ofta konungen uppehöll

ug der. Någon tid derefter företog ban med ke-

nangeas tillstånd ocb understödd af hederliga res-

penningar, en utrikes resa till Tyskland och Bol-

land. Efter lycklig hemkomst, låt ban i Munktorps

kyrka bålla offentlig tacksägelse till Gud för lyck-

lig resa. Till Upsala skänkte ban ett kostbart ur-

verk, ocb i Munktorp lät baa på egen bekostnad

uppbygga en präktig kyrkport. Som pastor boll

ban i sin församling sträng ordning med gudstjea-

aten ocb undervisningsverket. Han afied d. 18 Aug.

1708 ocb begrofs i Munktorps kyrka framför al-

taret. Hans yttersta vilja var, att nyckeln till

grafven skulle kastas in, sedan kistan blifvit dit—

satt, på det hans ben måtte få ligga orubbade.

Hans sonson,

Taijarden, Gustaf Adolf, född d. 25 Jan.

1755, blef 1779 magister i Upsala, 1783 prest-

vigd till buspredikant bes riksrådianan Gyllenborg

ocb samma år bofpredikant bos hertig Carl af Sö-

dermanland. Förordnades 1786 till gymnasie-ad-

junkt i Weslerås, samt blef 1797 logices & me-
tapbysices lektor derstädes. Rlef slutligen 1807
prost ocb kyrkoherde i Skinskatteberg. Han gjor-

de sig känd såsom poetisk författare, ocb erböll

af Göt heborgska vetenskaps- ocb vitterhets-sam-

ballet tvenne pris för sina poemer öfver Fiskerierna

samt Allmänna skådespels verkan på sederna. Detta

samhälle kallade honom äfven til) sin ledamot. Se-

dermera ulgaf ban skaldestycket: Religions/t ike/en
f

bvilket med mycken strängbet granskades i Stock-

holms Posten; Tat på Svensk vers, t anledning af

konungens uppstigande på thronen 1796; »Smärre

poemer , m. m.

Talar kallades den präktiga embetsdrägt, som de

fordna riksråden plägade bära, ocb bvilka de för-

sta gången buro vid konung Carl Xl:s kröning i

Upsala 1675. Tatarerna beslodo af vida fotsida

röda sammetsmantlar, fodrade och bebrämade med
hermeliner. Dertill borde äfven röda sammel snat-

tar med bermelinsbräm. Denna drägt ansågs då

mera lämplig än de tillförene brukade violetta ocb

ned sobel fordrade sammetskåporna. Efter år 1720

föreskrefs det, att talarerna, till skillnad från kongl.

och furstliga mantlar, endast skulle bafva berme-

linsbräm, men ej få vara fordrade med sådant skinn.

Riksens råd både äfven rättighet att få omgifva sina

vapen med talaren ocb rådshatten, men dessa pryd-

nader fingo då ej gå i arf. De grefliga vapnen

för ätterna Sparre af Sundby, von Liewen, Lager-

berg och von) Rosev bafva* dock alltid varit om-
gtfna af rådstalaren.

Talrtter*, Carl RroaaffiDldY sort af ryttmå-

stareu Joban Tallberg, som stupade i slaget vid

Lund 1676, och sonson af få I taek re t eraren samt
öfver- krigskommissarien Christian Tallberg, bvil-

ken af konung Gustaf II Adoif adlades ocb benå-

dades med några bemmant uti Ingermanland, föddes

på 1670-talet ocb blef 1689 volontär vid Wester-
bottens regemente, bvarefler ban genomgick alla

nnderofficersgraderna till år 1700, då ban befor-

drades till löjtnant vid Westgötba tremännings-

regemente till fot. Blef 1702 kapten-löjtnant och

1703 kapten. Visade flera prof af tapperbet, der-

ibland 1710, då ban kommenderades med 409 man
på en sjöexpedition till Nyen, hvarest ban tog 80
Ryska fångar samt några priser med viktualieva-

roT och två metallstycken. Befordrades samma år

till major, ocb 1718 till öfverst löjtnant vid Westra
Skånska regementet till fot. Erböll afsked på 1720-
talet, ocb efled d. 6 Jan. 1735. År 1719 hade han

fått konfirmation på sitt adelskap.

Vallaera, Peter Beajasntn, ovisst om släg-

tinge till den föregående, kom 1695 i tjenst vid

de Svenska regementerna i Brabant ocb bivistade

der, utom åtskilliga trälfningar, belägringen af

Namur 1696. Kom 1699 till Sverige ocb deltog

följande året i slaget vid Narva. Blef 1701 kor-

nett vid ett dragonregemente, med bvilket ban del-

tog i t raAningen vid Rugen, der han blesserades

i bögra sidan. Uti en annan träflfning samma år

blef ban skjuten i venstra axeln. Befordrades 1703
till löjtnant vid Estniska adelsfanan, ocb bivistade

samma år 1 rättningen vid Wäsenberg, der ban blef

blesserad i högra låret och gjord till fånge. Fri-

löste sig sjelf ocb var redan året derpå med uti

träffningen vid Humelboff. Blef 1705 löjtnant vid

öfverste Nierotbs regemente. Bivistade samma år

landstigningen ocb träffningen vid Re tusan. Ut-

nämndes 1706 till regements-qvartermoslare, bvar-

på han var med i aktionerna vid Pernow, Pras

ocb Wollmar, på bvilket sistnämnda ställe ban

blef buggen i banden ocb skjuten i nacken. År
1710 var ban åter närvarande vid Revals belä-

gring. Blef följande året major ocb deltog 1712

i träffningen vid Helsingfors. På ett slröftåg till

Hastnäs sund 1713 blef ban illa sårad i bnfvudet,

men var likväl samma år sedan med i träffningen

vid Pelkenä, bvarefter ban befordrades till major

vid Österbottens femmännings-infanteri. I slaget

vid Storkyro 1714 fick ban venstra armpipan af-

skjuten ocb blef fången, men frilöste sig sjelf.

Gjorde slutligen 1718 års fälttåg i Norrige. Ut-

nämndes 1719 till stadsmajor i (lötbeborg ocb ad-

lades samma år. Få krigare bafva erhållit så mån-

ga skador i fält, som ban ocb dock oförtrutet gått

tillbaka till striderna.

Talinan kallas ordföranden i bvart ocb ett af de

tre ofrälse stånden vid riksdagarna. Talman för

prosteståndet är alltid erkebiskopen; borgare- ocb

bondeståndens talmän utnämnas af konungen ibland

ståndets till riksdagsmän valde ledamöter. Detta

förbehåll, att körningen bör utse talman ibland
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dem, 6od68 dock ej i grundlagarna; det är icke

eo gång uttryckligen sagdt, att talmannen skall

tillhöra det stånd, hvars ordförande ban blifver.

. Men detla ar ett bäfdvunnet bruk, som aldrig lem-

oas å sido, och det visar sig äfven vid en när-

mare granskning, att det är groadlagens mening.

Ty om konungen ägde alt nämna talman utom

ståndet, vore intet skäl, bvarföre ej utnämningen

kunde ske genast vid riksdagens sammanträde. Så

sker dock icke, utan talmansutnämningen äger först

mm, sedan riksdagsmännens fullmakter blifvit gran-

skade ocb det således är bekant, bvilka äro riks-

dagsmän eller icke. Likasom talmän, så utnämner

konungen äfven vice talmän. Men eburo talmän-

nen alltid nämnas ibland riksdagsmännen, så upp-

höra de dock genast att vara riksdagsmän och

nytt val till riksdagsmän anställes efter dem. Detta

bar sin grund dem! i att talmännen icke bafva röst

vid beslutens fattande, ej heller rättighet att del-

taga i öfverläggningarna. Talmännens befattning

består deremot i att föredraga ärenderna och leda

det formella af ståndens arbeten. Så äro ock tal-

männen ståndens anförare vid de tillfällen, då ko-

nungen möter rikets ständer i plenum plenorum.

Ständernas svar på konungens propositioner i grund-

lags- ocb lagfrågor öfverlemnas af talmännen i

plenum plenorum ifall det innefaltar bifall; ocb

enskildt, men dock alltid genom talmännen, ifall

det innefattar afslag. Äfven konungen å sin sida

kan genom talmännen gifva meddelanden åt stän-

derna, dock ej formliga propositioner, ty dessa

lemnas genom någon statsrådets ledamot, som af-

sändes dermed till ståndens plena. Talmännen, så-

som ordförande i plena, äga att tillse det öfver-

läggningen sker i laglig ordning, att ingen afbrv-

ter den andra ocb hvar och en talare håller sin

framställning inom ämnet, ocb inom de gränser

grundlagen föreskrifvit för yttranderätten. Tal-

männen anmärka hvarje afsteg härifrån, som kan

äga rum, ocb vidmakthålla ordning. Det beror på

talmännen att, när de 6nna nödigt, sammankalla

plenum; men sedan plenum en gång blifvit bör-

jadt, äger talmannen icke att upplösa det utan

ståndets bifall. Icke heller beror ordningen för

ärendernas föredragning på talmännen allena, ty

stånden kunna sjelfva besluta att företaga målen i

den ordning dem synes lämpligt, bvarvid talman-

nen dock äga att tillse det grundlagens föreskrif-

ter för riksdagsgöromålens behandling blifva iakt-

tagna. Talmännen äga nemligen att i allo bevaka

grundlagens belgd inom ståndet och att neka hvarje

proposition, som kan föranleda några grundlags-

vidriga beslut. Om dervid inträffar att talmannen

ocb ståndet äro af olika mening, om en sak bör

anses grundlagsstridig eller ej, så bänskjules af-

görandet af denna stridighet till konstitutions-ut-

skottet. Likasom talmännen ej bafva röst vid

ståndens beslut, så bafva de del icke heller i ut-

skott. De äga tillträde till alla utskott, men blott

för att se, buru ärenderna der behandlas; ledamöter

i utskott kunna de aldrig vara. Likasom riksdags-

männen njuta arfvoden af sina kommitlenter, så

uppbära talmännen underhåll af statsmedel. Tal-

männen affägga ed inför konungen att ställa sig

grundlagen till efterrättelse. Alla ståndens expe-
ditioner onderskrifvas af dem.

Taluianueanolav eller Talman»berednina;
kallas den öfverläggning emellan talmännen, som
omtalas i 47 $ Riksd.-Ordn. Den består deruti,

att talmännen sammanträda dagen förr än plenum
skall inträffa, för att öfverlägga om ordningen för

målens föredragning i stånden. Ändamålet är att

på detta sätt erhålla en i möjligaste måtto likti-

dig föredragning af samma saker i alla fyra stån-

den. Talmansconclaven bevistas af tvenne ledamö-

ter otaf bvarje stånd, som ntses på det sätt hvarje

stånd besluter. Stundom bafva stånden uppdragit

åt sina talmän alt sjelfve utse dem. Utskottens

ordförande pläga äfven understundom tillkallas i

talmansconclaven, för att gifva upplysningar om
ärendernas behandling i utskotten.

Tani ni* Pehr Adolf» son af direktören vid

Ostindiska kompaniet Gustaf Tham ocb Christina

Maria Grill, föddes i Götheborg d. 2 Jan. 1774.

Efter erhållen undervisning i föräldrahuset sändes

ban i början af år 1787 till Upsala akademi, der

han fortsatte sina studier intilldess att ban vid 16
års ålder, 1790, utkommenderades i Finska kriget.

Han hade nernl. redan år 1781 , ännu ej 8 är gam-
mal, blifvit utnämnd till korporal vid I ifregemen-
te t, och knappt 14 dagar derefter befordrats till

kornett. Öfverförd till Finland på en till skär-

gårdsflottan börande kanonslup, deltog ban i sjö-

träffningarna vid Fredriksbamn, vid Björkö ocb vid

Kopoi«to, äfvensoin i reträtten från W iborg och

den derpå följande bataljen vid Svensksund, vid

bvilket sistnämnda tillfälle den kanonslup, på bvil-

ken ban befann sig, af Ryssarne sköts i sank. Kort

derefter erhöll han guldmedaljen för visad tapper-

het vid Fredriksbamn och Svensksund, samt befor-

drades i Oktober 1792 till löjtnant vid lifrege-

. mentets kurassierer. Från år 1792 till 1800 var

ban stationerad i Upsala, der tiden användes till

inhämtande dels af militära kunskaper, dels till

studerande af kemi, fysik ocb grunderna för landt-

bruksskötsel. År 1800 bivistade han såsom repre-

sentant riksdagen i Norrköping, der ban d. 29 Maj

jemte några andra missnöjde adelsmän, högtidligen

afsade sig adelnkapet, b varefter ban förändrade

sitt förra namn Tham till Tamm. Till följd bäraf

förklarades han afskedad från sin löjtnantsbeställ-

ning, bvarefter ban, såsom disponent och ägare af

österby bruk, användt en mångårig verksamhet åt

bergsbandteringen. Blef 1812 ledamot af landt-

bruks-akademien, 1816 R. af N. O., 1820 kom-
mendör ocb 1829 kommendör med stora korset af

Wasa-orden, 1824 ledamot af vetenskaps-akade-

mien ocb 1825 ledamot i direktionen ofver Höga-

näs stenkolsverk. Ledamot i tullkommittén 1834.

År 1826 ånyo upphöjd i adligt stånd, blef ban

1843 utnämnd till friherre. Allmänt känd för både

skicklighet ocb drift, bar ban tid efter annan dess-

utom blifvit invald till hedersledamot uti flerfaldi-

ga för nyttiga ändamål inrättade samfund, ocb

ban bar städse i väsendllig mån bidragit till för-

bättringar så af bergsbruket som af iandtbusbåll-
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ringen, bvarutinnan bans egna brak och egendo-

mar alllid varit en förträfflig föresyn.

Tainmelia, Lan tVtobrlel» föddes d. 2 Maj

1669 uti Haliko socken af södra Finlaod, der hans

fader var kyrkoherde. Blef 1694 magister i Åbo,
oeb följande året lektor vid katbedralskolan der-

städes. • Befordrades 1 698 till matheseos profes-

sor vid akademien i Åbo, ocb förelog sedan en

resa till Danmark, Tyskland ocb Holland, der

ban, sjelf en ganska lärd man, gjorde bekantskap

med flere af den tidens lärde vid akademierna.

Efter hemkomsten skötte ban sin profession, otgaf

årliga almanackor ocb 6ck 1706 ett pastorat till

prebende, men nödgades 1713, tillika med den

öfriga akademislaten, andan den annalkande fien-

den, fhkta öfver till Stockholm, der ban lefde i

armod till år 1717, då ban förordnades till prost

ocb kyrkoherde oti Pernebo i Westmanland. Ef-

ter elfva års förlopp erböll ban mot slutet af år

1726 stiftets kallelse till biskop i Åbo, dit ban

med fägnad återflyttade. Förklarades 1732 för

tbeologie doktor ocb afled d. 2 Juli 1733, sak-

nad såsom en driftig ocb älskad stiftsstyresman.

Taacken, Jakob, föddes d. 30 Juli 1598 i

staden Wismar, der fadern, Jobao Tancken, var

rådsförvandt. År 1623 kom ban, i sällskap med
en ung adelsman von Pentz, hvars undervisning

ban skulle bandleda, till Sverige för att bese dess

märkligaste orter ocb städer. Efter fem års för-

lopp besökte ban åter akademien i Rostock, der

ban förut studerat, ocb egnade sig åt tbeologiska

stodier. År 1630 blef ban huspredikant bos Hr

von Pentz, med hvilken ban reste till Pommern.

Vid samma tid anlände drottning Maria Eleonora,

som var sin gemål Gustaf Adolf följa kl ig till Slral-

sond. Här fick ban predika för deras majestater,

bvilka funno sådant, välbehag för bonom, att ban

anbefalldes vara dem följa k t ig på re«an genom
Frankfurt ocb uppvakta med predikningar, hvaref-

ter drottningen 1632 kallade bonom till sin ordi-

narie hofpredikant. I sådan egenskap var ban äf-

ven närvarande, då enkedrottningen Maria Eleonora

d. 23 Juli 1640 bemligen flydde från Gripsbolm

till Danmark. Drottningen hade föreburit en sex

dagars fasta och bön, bvarunder bon skulle vara

innesluten i sina rum, dit ingen fick inkomma,

utan skulle gudstjenst dagligen firas utanför dör-

ren. När hennes bofmarskalk, som några dagar

varit bortrest, d. 29 Juli återkom till Gripsbolm,

ocb frågade efter drottningen, svarade bofpredi-

kanlen Tancken: "Gud må veta, huru det är; när

jag håller bön ocb sjunger, så sjunger ingen der-

inoe, att inan kan det böra; förr plägade dock

alla derinne sjunga med." Dörren blef då upp-

bruten och drottningen befanns borta. År 1653

fick Tancken kallelse till superintendents-sysslan i

Wismar; men ban dog redan d. 10 Sept. 1654,

innan ban bunnit tillträda denna befattning.

Tankefelet! , Arvid, förut kallad Arvid Hinders-

son, tjente sig npp ifrån simpel ryttare till rytt-

mästare och adlades 1650 för sin stora tapperbet.

Som ban i en drabbning blifvit illa blesserad ocb

fatt tre tänder bortskjutna, fick ban deraf sitt

adliga namn ocb vapen, bvilket senare visar tro

tänder i blått fält oeb deruoder två kulor i svart

fält.

Tatndereldt, Adolf, född d. 8 Ang. 1747, blef

1763 auskultant i Åbo bofrätt och, sedan han bi-

vistat riksdagen i Norrköping och Stockholm 1769
ocb 1770, auditör vid arméens flotta 1772, samt

1774 justitiarie derstädes. Befordrades 1775 till

hofrättsråd vid Wasa bofrätt, och blef 1782 lands-

böfding öfver Uleåborgs län, R. af N. O. 1784.

Landsböfding i Wasa län 1785. Bivistade riksda-

gen i Stockholm 1789. Såsom icke hörande till

det då berrskande partiet, entledigades ban ifrån

laodsböfdinge-embetet 1794, bvarefter ban ned-

satte sig i lugn på en sin egendom i Finland, der

ban vistades till 1799, då ban förordnades till

landsböfding i Örebro län, b vilket embete ban

dock följande året undanbad sig. Samma år bi-

vistade ban riksdagen i Norrköping, ocb var då

ledamot af lagutskottet. Då kallades ban äfven

till ledamot af högsta domstolen. Kom. af N. 0.

1802 ocb president i Åbo bofrätt 1805, blef ban

1808 R. af kejserl. Ryska S:t Annae-ordeos första

klass. Förordnades 1809 till kansler vid landtda-

gen i Borgå ocb upphöjdes samma år till friherre.

Efter Finlands afträdande till Ryssland blef ban

ledamot af Finska senaten, ocb 1817 R. af kej-

serl. Ryska Alexander Newsky-orden. Han afled

d. 5 Jan. 1822.

Tanctrii kallades de gåfvor, som uti den gamla

hedniska tiden våra förfäder plägade gifva åt sina

barn, då dessa fingo tänder. Åfven slägtiogar

ocb vänner gåfvo stundom dylikt tandfä, som så-

ledes svarade emot senare tiders faddergåfvor.

Dessa gåfvor bestodo vanligen i en trål eller nå-

got annat af värde, ocb betraktades alltid såsom

barnets särskilda egendom.

Tunnefora» ett pappersbruk i S:t Lars socken,

anlades år 1523 af biskop Hans Brask; var efter

bans bortresa ur landet någon tid i enskiltes bän-

der, men bar sedan tillfallit Linköpings domkyrka,

som ännu deraf är i besittning.

Tanngrlotter ocb Tannicrl»ner (myth.), voro

tvenne bockar, som drogo Thors vagn, när han

färdades omkring bimmelen eller i de öfriga verl-

darne.

TannÄker, annex till Bolmsö, är beläget 11

mil S.S.V. från Jönköping. Jordmånen är stenbun-

den, men för öfrigt god. Pastorsbostället ligger

på Bolmsö. Nära Bolmen ocb vid gränsen af

Wexiö län ligger säteriet Tannåker, som äges af

kapten Porat. Socknen håller 9 £ ratl., med en

folkmängd af 295 personer på en areal af 4,513

tunnl., af bvilka 1,310 äro sjöar ocb kärr. Adr.

Vernamo.

Tanu in är ett bärad i Bohuslän, som i norr stö-

ter till Bohusläns nordligaste härad , Wette, i öster

till Bullarens ocb i söder till Qville härader, samt

i vesler till bafvet. Det förer i sitt sigill ett

nät med 3:ne fiskar och innefattar 2:ne socknar,

Tanum ocb Lur. Hemmanens antal är 178*, och

folkmängden utgjorde år 1840, 6,788 personer.

Trakten är bergig, men dock mera öppen än Bo-
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baslän i allmänhet, emedan bergen äro mera

sammanhängande och sluttande. Taoums slätt är

ungefär £ mil lång. Blott nordligaste delen af

häradet eller Lurs socken, ar skogbeväxt. Hafs-

rikar på kusten äro den milslånga Sannåsfjorden

oeh Tanumtfjorden samt Isvikshitn, mellan bvilka

ligga tveone större balföar, Tanumtnds ocb den

skogbevuxna Roftötången. De största öarne i Tn-

nnms skärgård beta: Rend, Gallo, Lindö eller Kalfö,

Pinnö, OUerö m. il. Vattendrag inom häradet äro

Högarsån och Andtåselfven. Tanums socken lider

i allmänhet af brist på skog ocb bränsle; afven

pä qvarnar är landet fattigt. Jordmånen är all-

männast lera, blandad med mylla, samt sand på

öarna ocb mojord på fjällhemmanen. På gårdarne

Skärbo, Karså ocb Nedra Särn finnes skalmergel,

som bär allmänt användes vid jordbruket. Sock-

nens bufvudoäring är åkerbruk, som bär börjat

förkofra sig: bufvudsädet är ha fre. Dessutom id-

kas fiske af makrill, sill ocb ostron. Äfven fin-

nes bär 18 tegelbruk, hvartill bränsle bämtas från

närliggande socknar. Vid stranden ligger handels-

platsen Grebbestad (bvarom se detta ord). Prest-

gården, om 2 mantal, år ett ypperligt hemman.

Baron Görtz blef der fängslad år 1718. Kyrkan

ar af gråsten, belägen vid stora landsvägen och,

fastän af dålig arkitektur, den ansenligaste lands-

kyrka i länet. En mängd fornlemningar, såsom

grafbögar, stensältningar ocb hällristningar finnas

i socknen. En bäck utmed kyrkan, der Skottar

skola bafva landstigit och lidit nederlag, säges

deraf bafva erhållit namnet Blodhåck. Äfven hall-

kistor bafva bär blifvit anträffade, såsom i det

s. k. Galgeroset , nordost om Tanums kyrka. Ett

stort klippblock, som ligger vid stranden på Ta-

numsnäset, utanför en bergshåla, som allmogen

benämner Monke-kyrkan, kallas i orten Altarstenen.

Hafsvikeo derutanför kallas Allarfjorden ocb tra-

ditionen förmäler, att de första kristna i Tanum,
skola, af fruktan för bedningarne, bemligen der bafva

förrättat sio gudstjenst. En holme, som ej ligger

långt härifrån, benämnd Brudhalmen , skall bafva

fått sitt namn deraf, att ea flicka på Kal fö i bör-

jan af 1700' talet blifvit förvägrad att äkta en

yngling, som bon boll mycket kär, och i stället

tvingad att gifta sig med en annan den hon af-

Skydde, men på sjelfva bröllopsqvällen blef hon i

tystbet bortförd bit af sin älskare. Båten, som de

flyktande begagnat, försänktes genast, för att icke

röja dem, ocb de älskande fingo efter ett par da-

gars vistande på skäret tillfälle att undkomma till

Norrige. Tanums socken äger 138 g- hemman oeh

en folkmängd af 5,416 personer; de öfriga i hä-

radet tillhöra Lurs socken.

Taraval, född Fransman, kom under Fredrik I

till Sverige ocb användes af Tessin till den må-
lareskola ban öppnade for Sv. ungdomen. Taraval

både en Fransysk stil, stor konstfärdighet ocb god

kolorit. Råns plafonder i slottskapellet i Stock-

holm och i slottet vittoa derom. I början af

1770-talet återväode ban till Frankrike, ocb dog
i slutet af 1785. Tara vals porträtt finnes i

kongl.

Taraleft» jemte Remmen* , Fölene och Eggvene,
är annex till Herrljunga i Kullings härad af Elfs-

borgs län och beläget 3 \ mil O.N.O. från Alingsås.

Jordmånen är bjelplig, men ängen to fv ig och ma-
ger. Skog fattas. Socknen håller 1 1 ^ mil. med
en befolkning af 430 inbyggare på en areal af

2,245 tunn!., bvaraf 20 äro sjöar och kärr. Adr.

Skara, Guntorp.

tattare kallades hos oss det folk af Asiatisk

härkomst, som, ströfvande i spridda hopar genom
flera af Europas länder, äfven tid efter annan vi-

sat sig inom Sveriges gränser. Dessa beständigt

kringvandrande fremliagar, bvilka nästan uteslu-

tande sysselsätta sig med att tigga, sjunga ocb

spå folk för betalning, samt, då tillfälle dertill

yppade sig, äfven stjäla, benämnas ock skojare

eller Zigenare. Na mera finnas fä spår qvar inom

Sverige efter dem. Med skojare förstås nu all-

männast sådana personer, bvilkas yrke är att fara

ikring landet för att köpa, sälja och byta hästar,

eller så kallade bästbytare.

Taube* Denna ätt bärstammar ifrån Lifland, der

den redan blomstrade i det sextonde seklet. Tvenne

medlemmar deraf, täoran Taube ocb Johan
Taube* kommo omkring slutet af samma sekel

eller vid början af det I7:de i Svensk Ijenst och

från dem härstammade tvenne grefliga ätter, fyra

friberrliga ocb en adlig ätt. En annan gren upp-

böjdes i Sacbsen uti friberrligt och sedan uti gref-

ligt stånd.

Taube* Ouitaf Adaui, soo af general-löjt-

nanten J. J. Taube af Kuddinge, blef 1684 kor-

nett vid drottning Ulrika Eleonoras regemente och

1689 löjtnant vid öfverste Wellingks regemente.

Gick 1693 i de allierades tjenst, bvarifrän ban

först 1700 återkom, då bao utnämndes till general-

adjutant af kavalleriet. År 1703 värfvade ban

ett regemente dragoner, för bvilket ban förord-

nades till öfverste, ocb gick med detta i fält.

Blesserades i slaget vid Posen ocb deltog i den

lyckliga skärmyt slingen mot Ryssarne vid Oposna

1709; men råkade samma år vid Dniepern med
de andra i Rysk fångenskap, då Lewenbaupts armé

måste lemna sig i Ryssarnes händer. Kort der-

efter blef bao dock på sitt hedersord lösgifveo ur

fångenskapen. Utnämnd 1710 till general- major,

utmärkte bao sig för synnerlig tapperbet i slaget

vid Helsingborg samma år, hvarefter ban följande

året blef general-löjtnant och 1712 kommenderade
Svenska trupperna i Pommern. Befordrades sedan

1713 till guvernör i Wismar, 1714 till vice öf-

verståthållare i Stockholm, 1716 till general af

kavalleriet ocb öfverstålbållare. Riksråd efter ko-

nungens död 1718, uppböjdes ban följande året

till grefve samt fältmarskalk och general-guvernör

öfver Estland; bvilket sistnämnda embete han dock

aldrig bann tillträda, i anseende til) landels förlust

genom freden i Nystad. Han afled i Stockholm d.

14 Okt. 1732.

Taube» Kcfuurd Dldrlli, son af amiralen fri-

herre Fredrik Eduard Taube, blef såsom amiral

ocb cbef för Stockholms eskader 1734 kallad till

riksråd, öfver-amiral ocb president i amiralitets-
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kollegium samt upphöjd <i\\ grefve; 1 nen bvarken

han eller hans afkomlingar togo såsom sådana in-

troduktion på riddaramset . förrån hans sonsonsson

år 1S12. Eodtledigad 1739 från sina öfriga be-

fattnrogar, med bibehållande af öfver-ami rälsvär-

digheten, användes han till offentliga vårf blott

vid de tillfallen, då kronprinsen Adolf Fredrik och

sedermera baas gemål Lovisa Ulrika öfverfördes

till Sverige, till minne bva ref han afven erboil

den af henne inrättade orden née Cliarmonie.* Se-

rafimer-riddare 1748. Han afled d. 30 Okt. 1751,
och begrofs i Riddarbolntskyrkan med stor rid-

derlig ståt. Hans äldsta dotter,

Vaabe, Jledvig Vlvista, född d. 30 Okt. 1714,
bar vunnit en egen märkvärdighet. Begå fvad med
ntmärkt skönhet, vett och förståod, intog bon

snart, då hon på sitt sextonde år anställdes vid

hofvet, genom sina lysande behag den lättsinnige

ehuru redan temligen åldrige konung Fredriks bjerta.

Konungen, på det högsta intagen af begäret att

äga denna utomordentliga skönhet, gjorde mång-
faldiga försök till hennes vinnande; men som bon

fann en slik proposition vara stridande mot beder

och samvete, var länge ingenting att uträtta, till

dess en andlig man fanns, som hade nog rymligt

samvete att öfvertala henne, det månggifte ingen-

städes i Gnds lag vore förbjudet, utan allenast

en kyrkans ordning, bvarifrån öfverbeten ägde
makt att dispenser*. Hon samtyckte då omsider,

efter stora otlofvade förmåner, att låta viga sig

till vens ter med konungen, ocb hennes öfvertalare,

biskop Kaisenins, verkställde i hemlighet den olag-

liga vigseln. Man antager att fröken Taube först

blef framskjuten af det Gyllenborgska partiet, för

att väcka split emellan konungen och drottningen;

snen partiet bedrog sig dock på henne, ty bon

förblef alltid tillgtfven det Hornska partiet, ocb

kunde till och med efter G>llenborgarnes seger,

1739, endast förmås till neutralitet. År 1734,

sär fröken Taube för andra gången förmärkte sig

vara hafvande, begärde hon tjenstledigbet från

hofvet och bodde uti ett enskildt bus nära kungs-

boset, der konungen dagligen besökte benne. Gyl-

lenborgska partiet började då göra insinuationer

hos drottningen om konungens nära umgänge med
fröken Tanke; men då detta ej vann gehör, bör-

jade man arbeta på ständernas beifrande af sa-

ken. Adeln begyute anfallet. Redan vid riksda-

gens början 1738 både Sten Coyel ett skarpt me-
morial färdigt, bvarnti yrkades, att tjenstepigan

Hagar med sin son borde ntdrifvas. Detta väckte

ett långvarigt buller ibland adeln; men slutet blef

,

att denna sak skulle läggas alldeles neder, såsom

den ej varit nämnd. Först d. 30 Mars 1739 bör-

jade presterna röra på sig. Då uppläste prosten

Fryxell ett memorial för stora sekreta-deputatio-

oens ledamöter af prästeståndet, b vari bao omta-

lade en stor förargelse i riket, uppkommen deraf

att ett bögförnämt fruntimmer vid hofvet år från

år födde barn, utan att man kände hvilken dess

man vore, Ii va rföre han föreslog att härom förböra

öfverhofpredikanten. Då konungen vä) slutligen

medgaf sig vara fader till fröken Tanbes barn,

men alldeles förnekndo den hemliga vigseln, af-

stannade för denna gång hela frågan. Vid 1740
års riksdag, då mumlandet i landet mycket tillta-

git öfver konungens otillbörliga omgänge med frö-

ken Taube, utverkades ändtligen den ändring, att

kon med sina barn skulle lemna riket och nedsätta

sig i Holsteio, på de präktiga gods konungen nyss

förut låtit der för hennes räkning inköpa; men
bon eflägsnade sig icke längre än till Nyköping
och återkom efter riksdagens slut. Då utnämndes

hennes begge söner till Svenske grefvar, under

namnet Hessenstein, sedan bon sjelf kort förut af

karfursten i Sachsen, som under thronledigbeten

förestod riksvÉkartatet i Tyskland, blifvit förklarad

för Tysk riksgrefvinna. Prästeståndet började dock
åter samka sorl, och understöddes denna gång af

drottningen. En deputation af prester yrkade bos

fröken Taube sjelf, att hon skulle aflägsna sig;

men hon svarade, att ständerna köade hafva ange-

lägnare ärenden för sig, än att befatta sig med
benne, som icke blandade sig i några statssaker.

Ännu bett ung, afled hon d. 11 Febr. 1744. (Se

vidare: ties$en«lein.)

Taube » Wilhelm Ludvig, friherre, broder

till öfver-amiraleo Edoard Didrik Taube, föddes d.

10 Juli 1690. Blef 1704 page bos riksenkedrott-

ningen och gick 1706 till arméen, der han 1707

utnämndes till fäs rik. Han tjenstgjorde såsom fly-

gel-adjutant i slaget vid Pultava, der ban med
yttersta tapperhet uthärdade på valplaUen, tills ban

med sin trupp alldeles omringades ocb tillfånga-

togs. Lyckades 1715 att komma or fångenska-

pen genom flykt på en liten båt, under hundra mils

resa från Wologda till Arebangel, der ett Hol-

ländskt skepp tog honom ombord och förde ho-

nom till Amsterdam. Utnämndes sedan till kapten

vid lifgardet oeh 1717 till öfverstlöjtnant vid ett

sjöregemente, hvarifrån ban 1719 transporterades

till Westerbottens infanteri. Är 1721 begärde

ban afsked och tjenstgjorde någon tid såsom öf-

vers te i Holsteioska arméen, bva refter han 1729
blef öfverste vid Uplands regemente, 1741 lands-

hö fding i Blekinge samt 1747 riksråd ocb öfverste

marskalk. Serafimer-riddare 1748. Död d. 8 Aug.

1750.

Taube * Carl Kduard, son af kaptenen Carl

Didrik Taube, föddes d. 26 Dec. 1746. Utmärkta

sig redan såsom tolf års gosse vid Upsala aka-

demi vid flera offentliga disputationsakter och för-

svarade bland annat en gång nästan alldeles obe-

redd, efter konungens befallning, samt i dess ooh

hofvets närvaro, några i bast utgifna Svenska tbe-

ser, b vilket allt försiggick till konungens synner-

liga nöje. År 1763 anträdde ban en utländsk

resa, bvarunder Frankrike, Tyskland och Danmark
besöktes. Efter hemkomsten 1765, utnämndes ban

till bofjonkare bos kronprinsen samt tjenstgjorde

tillika i kongl. kansliet till år 1773, då ban in-

gick såsom fänrik vid Wermlands ocb Nerikes re-

gemente. Sedan ban tjenstgjort någon tid såsom

adjutant i Stralsund och 1776 befordrats till löjt-

nant vid Dalregementet, erhöll ban 1779 afsked

från krigsståndet. Nu beträdde denne förre bof-
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man, civila tjensteman ocb militär afven den pre-

sterliga banan. Utnämnd 1760 till ordinarie bot-

predikant med sate och stamma i bofkonsisloriom

,

redan innan ban blifvit preslvigd, blef ban kort

derefter öfverhofpredikant ocb konungens biktfader,

samt 1781 tillika kyrkoherde på Lofön, samt pa-

stor primarias i Stockholm ocb pra»ses i stadskon-

sistorium, i bvilka egenskaper ban flera gånger

predikade med allmänt bifall. Sedan konungen

förordnat, att i anseende till den vidsträcktare vård

om alla bospitaler ocb barnbos i riket, som i se-

nare tider blifvit serafimer-ordens-kapitlet upp-

dragen, ordeospredikants-embetet skolie förvand-

las till ett biskops-embete, med ett visst uppse-

ende öfver de prestmän, som hade att vårda bo-

spitalerna, utnämndes Taube 1783 till den förste

ordensbiskop. Vid samma tid förordnades ban till

den onge kronprinsens informator i tbeologieo.

År 1784 beordrades ban att möta Gustaf III i

Rom, der ban påskdagen högtidligen meddelade

konungen nattvarden, för bvilket ändamål ban med-

fört en dyrbar kalk från Upsala domkyrka. Efter

återkomsten* från Italien, insjuknade ban och afled

d. 28 Maj 1785.

Taubenfelt, Gustaf» son af befallningsmannen

på Waxholm och justitie- borgmästaren i Stock-

holm, Hans Nilsson, blef efter idkade studier ocb

utrikes resor 1640 kanslist vid fredsverket i Tysk-

land och 1647 legations-sekreterare. I denna be-

ställning adlad 1648, då ban skref sig herre till

Näs. Fick 1650 fullmakt att vara kongl. sekre-

terare, samt blef 1659 tillika assistenceråd ocb

conseiller i Skåne. Utnämndes 1665 till landsdo-

mare i Bohuslän, äfvensora fl ill bäradsböfding i

Wadsbo bårad. Blef 1668 bofråd och 1671 bä-

radsböfding i Rasbo och Olands härad. Han dog

1674, ocb ätten utslocknade med bans son, hä-

radshöfdin^en Haim Knaper Taubenfelt» som
afled två år derefter.

Tnupaflel, Georg CltrUtofTer von, slutligen

öfverste för ett dragonregemente, var ibland Gu-

staf II Adolfs mest begagnade officerare; alltid ut-

märkt för den oförvägnaste tapperbet ocb den

största skicklighet. Knappt finnes under Tyska

kriget någon utmärktare bragd, i bvilken icke den

käcke Taupadel både mer eller mindre del. Också

blef bans regemente på det sista året konungen

lefde icke mindre än trenne särskilda gånger i

grund forstördt, men hvarje ghng strömmade snart

nya bjeltar till Taupadels kända baner och inom

några dagar såg ban åter sin trupp fulltalig. Det

var i Finnarnes leder, under den tappre Torsten

Stålhandske, som Taupadel bildade sig till hjelte.

Bland de många tillfällen, vid bvilka ban utmärkte

sig, på ett lysande sätt, var isynnerhet en skarp

skärmytsling utanför Nurnberg. Gustaf Adolf gaf

bonom i uppdrag att öfverraska och bortföra el-

ler åtminstone uppbränna en vigtig fiendllig trans-

port, samt lemnade bonom rättighet att till före-

taget utvälja bvilka trupper han sjelf önskade. I

spetsen för sitl eget och tvenne andra regemen-

ten skyndade Taupadel då till bestämd ort. För-

rådet samlades nemligen i Freystädtlein ocb ett

par tösen man voro redan från Altenborg ditsäoda

för att skydda den dyrbara transporten. Taupadel

ankom under nattens mörker, öfverraskade ocb

tillfångatog den yttre vakten, sprängde porten och

rusade med sina dragoner in i staden, bva rest den

yrvakna besättningen blef nedhuggen eller förja-

gad. Nu uppsökte Taupadel allt bvad som i bast

kunde medföras ocb dref på sådant sätt tillhopa

900 boskapskreatur ocb 300 hästar. Dessutom

funnos der tusen vagnar, lastade med bröd. Af
brist på draga re och särdeles på tid, måste dessa

qvarlemnas, men staden antändes och uppgick i

lågor, jemte det stora förrådet. Efter Gustaf

Adolfs död följde Taupadel hertig Bernbard af

Sachsen-Weimar, då denne ingick i Frankrikes

tjenst.

Taurn eller Torn» äfven Södertörn» benämn-

des af gammalt den bergiga delen af Söderman-

land, som sträckte sig upp till Stockholms stad

och hvarpå sedermera Södermalm blifvit byggd.

Stundom gafs samma benämning åt hela nordöstra

delen af nämnda landskap. Egentliga roten till

denna benämning bar länge varit omtvistad, men

sannolikast är den att finna uti det Lappska ordet

Tnuri, som betyder Hörn.

Titvaet, Johaa Henrik, född d. 31 Juli 1763,

härstammade från en gammal, ursprungligen Finsk

ätt, som redan i början af fjortonde seklet var

känd, ocb sedan under tidernas längd räknat flera

utmärkta medlemmar. Redan vid fjorton års ål-

der kunde ban med nytta användas vid rekogno-

sceringsverket, hvarvid han sysselsattes till 1779,

då han fick åtfölja sin chef på en otländsk resa

genom Ryssland, Kurland, Polen ocb Tyskland till

Frankrike, bvarunder ban befordrades till fänrik

vid Savolax regemente. Utnämndes 1780 till un-

derlöjtnant vid regementet Royal Suedois i St rass-

burg; men då detta medförde en allt för dryg

kostnad, upphörde ban med denna tjenst och hem-

reste, bvarefter ban 1782 utnämndes till konun-

gens ridpage. År 1 785 flyttades ban till adju-

tanlsbeställningen vid Mörnerska busar-regementet

ocb befordrades 1786 till löjtnant, samt följande

året, ehuru då ännu icke 24 år gammal, till kap-

ten vid Nylands infanteri. Redan före krigets ut-

brott 1788 användes han att samla underrättelser

om fiendernes styrka och ställning; derefter, vid

krigsrörelsernas början, var ban en ibland de för-

ste, som, i spetsen för sitt kompani, bland förtrup-

perna inträngde ocb fattade posto i fiendernes land.

För sin härvid visade tapperbet, belönades han med
Svärdsorden och utnämning till konungens stabs-

adjutant. Derefter beordrad mot Norrige, använ-

des ban att rekognoscera Norska gränsen i Werm-
land och anlägga skansar till dess försvar, bvar-

efter ban utnämndes till brigad-major vid Dal-

frikorpsen. Anställd 1789 säsom brigad-major vid

Dal- ocb Helsinge regemente** vargering, åtföljde

han derpå denna korps till Finland, der ban föl-

jande året, för sin ådagalagda tapperbet, på val-

platsen vid Pardakoski, af konnngen utnämndes till

öfverstlöjtnant ocb chef för Dalregementets var-

gering. Efter förnyade bragder, blef han 1791 of-
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erstlöjtnaot vid Jemtlands regemente. Befordra-

des derpå 1793 till kammarherre och general-ad-

jutant af flygeln, 1795 Ull general-adjutant, 1802
till chef för Jemtlands regemente, och 1804 till

chef för Kalmar regemente, samt nppböjdes 1802

i friherrligt stånd. Under fredstiden hade han 1796

på egen bekostnad företagit en resa till Skottland,

England, Frankrike, Holland och Danmark, samt

derefter på konungens befallning, ifrån hösten år

1800 till Februari månad 1805, i särskilda upp-

drag besökt Frankrike, England, Flandern, Bra-

bant, Scbweitz, Italien och flera Tyska länder.

Den mångsidiga bildning ban sålunda genom stu-

dier, fälttåg ocb utrikes resor vunnit, hade mog-
nat honom för den stundande tidens pröfningar,

samt lagt grunden för nya utmärkelser på krigare-

banan, b vilken han för andra gången beträdde, då

ban vid krigets olbrott med Frankrike 1805 be-

ordrades att i Pommern öfvtrtaga befälet öfver

trenne bataljoner, samt kort derefter nämndes till

befälbafvare för tredje brigaden. Han dellog i

detta krigs trenne fälttåg, dels såsom brigad-chef,

dels såsom befälbafvande general-adjutant, blesse-

rades vid ett utfall under Stralsunds belägring och

bidrog verksamt vid utförandet af den för Sven-

ska vapnen ärofulla bragd, då Fransmännen sam-
tidigt angrepos i alla sina positioner ocb inom

tvenne dagar, med ansenlig förlust i fångar ocb

krigsbyte, fördrefvos ur Svenska Pommern. Den
ntmärktaste belöning en Svensk krigare kan er-

hålla, tilldelades Ta väst, då han straxt efter den-

na minnesvärda tilldragelse utnämndes till R. af

S. 0:s stora kors. Uti det krig, som 1808 upp-

lågade inom bans fädernebygd, fick han icke del-

taga, otan användes i moderlandet, der ban kom-
menderade första brigaden af södra arméen och

efter den timade regementsförändringen utnämndes

ban till general-befälbafvare öfver nämnda armé,

samt befordrades till general-major. År 1812 blef

ban Kom. af S. O. och adjutant bos kronprinsen.

Samma dag sändes han till Ryssland för att ar-

beta på fredens återställande emellan Ryssland ocb

Turkiet, då ban först begaf sig till Petersburg,

der ifrän till Odessa, ocb då ban der erhöll under-

rättelse om fredens redan skedda afslutande, till

Konstantinopel, hvarest han väsendtligen bidrog

att förhindra krigels utbrytande ånyo. Följande

året, då han lemnat Konstantinopel, utnämnd till

general-löjtnant, beordrades ban till arméen i Tysk-

land, der ban tjenstgjorde såsom sous-chef vid

kronprinsens generalstab, samt i sådan egenskap

deltog uti faltslagen vid Gross-Beeren» Dennewitz

och Leipzig. Efter freden i Kiel, anförtroddes ho-

nom beskickningen till Danska bofvet. Efter sla-

get vid Dennewitz, hade han blifvit riddare i för-

sta klassen af kejserliga Ryska S:t Annae-orden

ocb kongl. Preussiska Röda Örns-orden; 1815 ut-

nämndes han till Kom. af S. 0:s stora kors, er-

höll 1816 S:t Annae-ordens prydnader i diaman-

ter, utnämndes 1817 till storofficerare af Franska

Hederslegionen ocb upphöjdes 1818 i grefligt stånd.

Förordnad 1816 till inspektör för 3:dje infanteri-

inspektionen, kallades han 1818 till öfverste-kam-

marjonkare ocb ministre plenipoteotiaire vid Dan-

ska bofvet, samt 1821 till lika befattning vid det

Spanska, bvilken sistnämnda ban likväl aldrig till-

trädde. Hemkommen till fäderneslandet, skötte ban

sin inspektörsbefattning. Utnämndes 1824 till ge-

neral af infanteriet, samt blef 1825 Sera fimer-rid-

dare, 1829 en af rikets herrar, 1837 riddare af

konung Carl XIII:s orden och 1838 Serafimer-or-

dens öfverste ombudsman. Dessutom var ban he-

dersledamot af krigsvetenskaps-akademien, ledamot

af fria konsternas akademi i Rom, samt ledamot

af Svenska landtbruks-akademien. Han afled 1841

otan att efterlemaa några afkomlingar.

Tavesta akan», vid sjön Wamelens utlopp i

Sköldinge socken af Oppunda härad af Söderman-

land, bar varit en borg, som troligen utgjort säte

eller vinterboning åt någon viking eller näskonung,

som regerat öfver denna trakt af Södermanland.

Taxeriuaj af skattskyldige personer öfver hela

Sveriges rike äger rum genom s. k. Taxerings-

kommittéer, bvilka sammanträda årligen i Juni

månad. Deras sammanträden utsättas af konun-

gens befallmngsbafvande; men ledamöterne väljas

på sockenstämma. Deras antal är minst åtta och

högst tolf, bvilka utses til) hälften ibland bönder-

ne, ocb till andra hälften ibland ridderskapets och

adelns inom pastoratet boende ledamöter samt

ståndspersoner. Der besutne män af dessa klas-

ser saknas, kunna dock äfven andra inväljas i de-

ras ställe. Utom de valde ledamöterne, är försam-

lingens pastor sjelfskrifven. Taxeringskommittén

är öfver bufvud en för bvarje pastorat, dock kun-

na flere pastorater förena sig om en kommitté.

Då taxeringskommittén äger att tillämpa rikets

ständers bevillningsförordning, bar man velat, så

vidt sig göra låtit, bibehålla ståndsfördelningen i

dess sammansättning; deraf härleder sig troligen

stadgandet om hälften adel och ståndspersoner samt

hälften bönder jemte pastors sjelfskrifvenbet. Kro-
nofogden ocb häradsskri fvaren måste ock, der de

ej hafva laga förfall, vara tillstädes, dels för att

bevaka kronan* ratt, dels för att gå tillhanda med
uppUsningar. Taxeringskommittén bestämmer na

bvarje skattskyldig persons bevillningsandel efter

bevillningsförordningen, jemförd med hans egen

uppgift så väl på sin inkomst som på de perso-

ner, bvilkas målsman han erkänner sig vara. Kom-
mittén är icke ovillkorligt bunden vid dessa upp-

gifter, utan kan, om den anser dem oriktiga, be-

stämma bevillningen efter stadgade bevillningsgrun-

der så som den anser rättvist. Taxeringskommit-

téns åtgärder kunna öfverklagas bos pröfninffskom-

mitlén, som är en gemensam myndighet för hela

länet ocb sammanträder i September. — 1 städer-

na måste taxeringskommittén vara sammansatt på

annat sätt. Stockholms stads taxeringskommitté

otgöres af 8 adelsmän, 8 prester och 24 borgare,

samt 8 ståndspersoner, som icke höra till något

riksstånd, och sammanträder inför överståthålla-

ren eller den han förordnar i sitt ställe. I de öf-

riga städerna är antalet mindre, men ståndsför-

delningen är äfven der iakttagen, så att ett visst

antal består af adelsmän , en de) af prester och

Del. IV. 2
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de öfriga af bortre, hvilkas antal alltid ir atér-

re än bvart och elt af de 6Pr ige ståodens. I På-

len och Sala ingå äfven ett visst antal bergsmän,

och i universitetsstäderna Upsala oeb Land äfven

deputerade af akademistaten. I dessa sistnämnda

städer finnas särskilda kommit teer för stadens oeb

särskildt för akademiens taxering, oeb ledamöterna

af akademistaten äro talrikare vid den senare in

vid é^n förra, likasom a andra sidan borgerska-

pets deputerade bevista till större antal stadeos

taxering An akademiens; men de båda korporatio-

nerna deltaga dock alltid något i hvarandras taxe-

ring. Städernas taxeringsmän väljas bvar oeb en

af sin klass, men ombytas icke årligen, otan blott

bvartannat år, oeb der antalet medgifver en sådan

fördelning, bvart tredje år; ty ombytet sker par-

tiell, så att en tredjedel eller oek hälften årligen

afgår.

T*xInge, annex till Mariefred, år beläget vid

Mälaren, \ mil O.S.O. från Mariefred. Näsby gård

(se detta ord) är bär belägen. Socknen håller 9

mtl. med 545 inbyggare på en areal af 8,401
tonni., bvaraf 510 äro sjöar oeb kärr. Adr. Ma-
riefred.

Teda, en socken i Åsonda bärad af Upsala län,

är beläget vid Mälaren, 5j mil S.V. från Upsala

och tillhör 3 kl. konsist. Socknen har 2:ne säte-

rier, Kurd oeb Strömsta, båda med godt fiske i

Mälaren, samt båller öfver hofvnd 21 | mtl., med
420 inbyggare på en areal af 4,999 tunnl., bvar-

af 30 äro sjöar och kärr. Adr. Enköping.

Tearelf Krllc, en son af den beryktade Göran
Pehrsson, måste efter faderns död begifva sig or

landet, belst en kunglig befallning olfärdats, att

iogen af denna vanartiga slägt skulle få anmäla

sig till rikets tjenst. Han for då till Tyskland

oeb oppehöll sig onder fremmande namn vid åt-

skilliga utländska akademier. Sedermera finnes han

dock anställd såsom kanslist vid riksarkivet, och

1592 sände hertig Carl honom till Spanien; men
då han återkom derifrån med illa förrättadt ären-

de, kastades han i fängelse. Likväl erhöll ban

derefter flera hemliga oppdrag af hertigen. Sedan
8igismund rest till Polen, sändes ban till riksda-

gen i Kråkao 1593 för att speja, men hans bref

till hertigen uppsnappades, så att hela hans för-

hållande upptäcktes. Den milde oeb försonlige

Sigismund lät bonom dock ostrafladt resa, ehuru

prinsessan Anna var mycket oppbragt. Efter åter-

komsten otnämndes ban af hertigen till häradsböf-

ding i Olands härad, och Sigismund var nog med-
görlig att stadfästa denna utnämning. Det berät-

tas, att ban länge hållit sin börd be ml ig och först

några år senare för hertigen opptäckt sin här-

komst, med anhållan att få njuta sin faders adel-

skap till godo. Hertig Carl skall då bafva vred-

gats oeb utropat: "Af djefla b^ komma djefla

angår"; men då sopplikanten blidkat bonom med
knäfall, skall ban bafva utbrustit: "Så må du beta

Steget
t
ty det är din faders sköldemärke"; b varvid

den förre med vanlig fintlighet begärt, att endast

få borttaga den första bokstafven. Hela historien

ar dock efter all sannolikhet uppdiktad, helst re-

TeajenefcllHil»

dan faéVrn feVde tre tegelstenar i vapnet. År 1 596
sandos Tegel att på hertigens vägnar bivista ko-

nung Christian IV:s kröning. Han hemförde med
sig Hvitfelds då nyss utkomna historia om Chri-

stian III. Då hertigen deroti fann åtskilligt om
sin faders regering, som ej behagade honom, be-

fallde ban Tegel att utarbeta dennes historia, samt

tillika i vissa punkter vederlägga Hvitfeld. Sådan

var anledningen till detta arbete, bvars vigtigaste

förtjenst ligger i de kungabref oeb handlingar,

som deri äro inryckta. Sedan skref ban Erik XIV:s

historia, b vari ban dock, såsom ban säger, "för

synnerliga orsaker", gåtl förbi större delen af ko-

nungens förhandlingar i afseende på den inre riks-

styrelsen. År 1598 antog hertig Carl bonom till

sin handsekreterare, bvarefter ban beständigt stog

i denne herres ynnest och fick ett allt större in-

flytande hos bonom. Vid den blodiga riksdagen

1600 kallas ban "Rättegångsbärold" och förde an-

klagelsen emot riksråden såsom hertigens ombud,

bvarvid han hade tillfälle att visa sitt nit och sin

advokatoriska skicklighet. Sedan Tegel 1608 bltf-

vit slottslofven eller underståthållare på Stock-

holms slott, sändes ban samma år, jemte Cbesne-

copberus och Erik Elofsson till Wismar, der de

skulle möta Danske underhandlare, för att afgöra

tvisten om tre kronor; men ban och hans sällskap

sölade så länge på vägen, att de Danske, som
länge väntat förgäfves, voro borta när desse an-

kommo. Oaktadt han tidt och ofta blef anklagad

och pliktftlld för mångfaldiga orättvisa samt våld-

samma gerningar, äfvensom tillställde flera bedräg-

liga streck oeb förföljelser emot andra, finnes bao

dock bafva åtnjotit ej så ringa ynnest af konung

Gustaf II Adolf. Så utnämndns ban 1614 till hi-

stnriegraf, 161? till kammar-råd och 1626 tillika

till häradshöfding i llölebo härad. Skref si* till

Huddestad, Eriksstad oeb Grundvik. År 1627 er-

höll ban äfven stadfästelsebref på sitt adelskap.

Han dog barnlös d. 12 Febr. 1636, så att bans

adliga ätt med bonom utslocknade. Dess graf fin-

nes i Riddarbolmskyrkan, en aln ifrån predikstols-

trappan, på norra sidan. Ehuru på långt när icko

så elak som fadern, hade ban dock mycket i sin

barakter, som visade att ban icke alldeles badö

vanslägtats. Bland bans skrifter märkas: Arbor

genealogien Principis> Caroti; Genealogin ofner Sve-

rige*, Polens vch Danmarks konungar; Gustaf !:$

historia; Erik XIV.s historia, m. fl. bandskrifoa

arbeten.

Teajelmnorit* en socken i Olands bärad af Up-
sala län, är belägen 5 mil N.N.O. från Upsala och

tillhör 3 kl. patronella. Inbyggarne uppehålla sig,

jemte åkerbruket, med körningar till Löfsta brak

och den i socknen belägna Tobsborgs masugn, som
lyder noder Löfsta. Ägaren af Löfsta brok bar

patronaträttigbet till församlingen. Socknen bål-

ler 49 £ mtl., med 1,220 inbyggare på en areal

af 23,722 tunnl., bvaraf 2,550 åro sjöar och kärr.

Adr. Upsala.

Tearennltllftld, <3«rt»f, före sitt adlande kallad

Tearitmn, föddes 1637 och var son af befall-

ningsmannen Peder Koutsson Tegenman. Ätten
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skall hafva inkommit bit ifrån Westfelen uti ko-

nung Brik XIV:s tid. Gustaf Tegman började tio

krigsbana 1654 såsom simpel ryttare vid grefve

Magnus Gabriel de la Gardies regemente. Befor-

drades sedao 1655 til) korporal, 1656 till qvar-

termästare, 165? till koroett vid lifdragonerse

ocb 1659 till regements-qvartermästare. Blef, se-

dan lifdragonerne afskedats, 1661 löjtnant vid Up-

lands regemente till fot, 166? regeraeets-qvarter-

mastare derstädes, ocb 1675 kapten, i bvilkeo be-

ställning ban 1678 adlades för goda ocb nyttiga

tjeoster, särdeles i fältslaget på Landt-Rugen, Er-

böll 1700 på begärao afsked, ocb dog samma år.

Hans son,

TeffemtfklOld, Cmwt Fredrik» född 1665, var

1712 vice korporal vid lifdrabanterne, då ban del-

tog i den expedition, som borttog kooung Augusts

bref till Terlar Kan. Bivistade kalabaliken i Ben-

der ocb befordrades till öfverstlöjtoaut 1713. Var

följande året konung Stanislans följaktig till Zwei-

brueken. Utnämndes 1716 till öfverste för Dal-

regementet, i bvilken egenskap ban deltog uti de

Norska fälttågen, ocb blef 1721 general-major.

Uppböjdes 1727 till friberre, ocb dog d. 24 April

1735. Ätten ntdog med sonen, lifdrabanten fri-

berre Fredrik Tegenskiöld, som dog ogift år 1742.

Tegnaby, jemte Hemmesjö, ett prebende åt bi-

skopen i Wexiö, är beläget i Konga bärad, 1|
mil S S.O. från Wexiö. Har förr haft egen kyr-

ka af träd, men enligt kongl. resolution år 1843

ar denna kyrka no sammanbyggd med Hemmesjös.

Från Tegnaby socken bärstammar Esaias Tegnér.

Socknen håller 12 £ mil., med en folkmängd af

450 personer på en areal af 7,776 tunol., bvaraf

980 äro sjöar ocb kärr. Adr. Wexiö.

Tegnaens, PetrtiM, föddes 1681 af fattiga bond-

föräldrar i Tengeneds församling, ocb utmärkte sig

redan tidigt genom en brinnande båg för studier,

bvilkeo urvägenröjde alla binder, som bans fattig-

dom lade i vägen för bans uppkomst. Insatt vid

12 års ålder i Skara skola, förskaffade ban sig

genom flit och arbetsambet bela tiden sjelf sitt

uppehälle derstädes, till dess ban 1705 kunde be-

söka akademien i Lund. Der drog ban sig fram

medeUt privat undervisning några år, och fick

1710 företaga en utrikes resa i sällskap med nå-

gra till bans vård anförtrodde lärjungar. Hem-
kommen, blef ban 1713 filosofie magisler i Upsala

ocb följande året prestvigd i Skara. I sistnämnda

stad blef han, efter läng väntan på befordran, 1720

kollega vid trivialskolan, 1723 konrektor, ocb 1726

rektor. Då ban slutligen 1729 utnämndes till lek-

tor i Grekiskan vid Skara gymnasium, kom ban

på sitt rätta fält att gagna, ocb länge ansågs ban

för en af de ypperste lärare, som detta gymna-

sium haft att oppvisa. Med' m> eken flit hade ban

förskaffat sig ganska djupa insigter, isynnerhet uti

Grekiska litteraturen, ocb på, ett förträffligt sätt

baodledde han ungdomen, nnder den lid ban inne-

hade denna lektion. År 1743 blef ban andre, ocb

1746 förste tbeologie lektor, bvarefter ban bog-

nades med professors värdighet. Genom hans be-

unödaade blef Gezelii Grekiska grammatika atgif-

van med förbättringar. Han afled 1754.

Teaaeby pastorat innefattar midften af ön Oroost

ocb gränsar i öster t ii I filyckleby ocb i vester till

Morlanda pastorater, samt stöter så väl i nerr

som i söder till vikar af bafvet. Dess aanexer äro

Ståla ocb Röra. Såsom en geologisk märkvärdig-

het inom Tegoeby socken bar man anmärkt, att

den trakt af soeknen, bvaruti Tegneby k>rka står,

på de sista årtiondena synbarligen skjutit i höj-

den, nnder det andra punkter på ön i vida mindre

grad förete detta fenomen. På ett i södra ändan

af pastoratet utskjutande näs, kalladt Warekilsnä-

set, förekommer ett högt berg, som kallas Säcke-

bäcksbufva, bvilket jemle Roxviksberget är en vig-

tig rättelsepunkt för sjöfarande. Tegneby ocb Ståla

socknar utgöra för öfrigt en utmärkt god sädes-

bygd, så att allmogen bar korn ocb böoor ofven

till afsättning på Götbeborg ocb andra orter. Teg-
neby socken innehåller 49] mtl., samt en folk-

nummer af 2,138 personer. Söder om Oroust, i

St igfjorden, ligger en ö, benämnd Lyrö, som hö-

rer till Tegneby pastorat. Ostronfisket är i den-

na fjord utmärkt. Gent emot Lyrö, på roust-

sidan, ligger sockoens straodplats, gästgifvaregår-

den Nosund, der en liflig Jandtbandel drifves, ocb

dehfrån alla socknens afyttringsartiklar utföras.

Pastorsbostället Tegneby med de 5 s. k. Loppe-

torpen utgör den bästa gård i socknen. Tegneby

kyrka sages vara dea äldsta i orten, och hennes

cbor skall bafva utgjort en dt* I af ett hedniskt tem-

pel, som i folksagao kallas Rvfta på Hallehed. Den

är belägen på Gillebyheden, uppbär nu ett kop-

parbetäckt stentorn af 48 alnars böjd, ocb bar år

175? blifvit uppmålad med en mängd groteska fi-

gurer, som vittna om foga konstnärsskicUligbet.

Bland socknens forolemningar äro dess Dyrbus el-

ler, som de i orten kallas, Jätte-altaren, de märk-
ligaste. Det prydligaste af dem ligger i Lunne-

slätts kohage ocb består af 8 väggstenar, som
uppbära en 7 alnar lång ocb 4 alnar bred täck-

häll, hvilkens skapnad liknar en takås. Det béraf

bildade aHängt fyrkantiga rummet är 5| alnar

långt och 4 1 bredt, men föga högt. En offer-

källa på prestgårdens ägor bär namaet S:t Olofs

källa. Adr. Oroost

Tegnér» Kstsiae» vår samtids så vidtberyktado

skald, föddes d. 13 Nov. 1782. Fadern var då-

varande komministern, sedermera kyrkoherden i

Wermland, Rsaias Tegnér, en bondson från Teg-
naby i Småland, ocb modern Sara Maria Svidelia,

prästdotter från Kila, känd såsom ett ovanligt frun-

timmer, eldig ocb qvick, med förmåga att jemväl

uttrycka sig på vers, men ändock en arbetsam

ocb förträfflig husmoder. Här sannades således

det af historien ofta framvisade, men af sambal Is-
inrättningarna dock vanligtvis allt för litet be-

bjertade förhållande, att bvarje utmark ta re mans

moder gemeoligen äfven varit en i något afseeo-

de utmärkt qvinna. Vid nio års ålder förlorade

den onge Tegnér sin fader, ocb den i torftigbet

med flera barn efterlemnade enkan, flyttade till en

liten lägenhet, der bon fann en inskränkt tillflykt.
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Snart leronade dock den unge gossen detta sitt

roödernebem. En kronofogde, Jakob Branting, an-

tog honom såsom skrifvare bos sig, då ban ännu

blott var tio år gamma), ocb den blifvande snill-

rike skalden förrättade med noggrannhet ocb skick-

lighet de prosaiska göromalen på kronofogde-kon-

toret. Så ofta tillfället medgaf , egnade dock den

vettgirige gossen sina lediga timmar åt studier.

Fick ban lag i en bok, uppklättrade ban dermed

på en stege, eller lade sig att läsa afsides på ett

torftak, ocb glömde då lätt allt annat. Han läste

allt bvad han kunde komma öfver, belst vitterhet

ocb historia, dock allrahelst gamla nordiska käm-
padater; stundom omdiktade han dessa sjelf, och

redan besjöng ban ofta ortens små händelser. Goss-

åldern förflöt lyckligt; fosterfadern, en ungdoms-

vän till fadern, bemötte bonom med största öm-
het och hade redan ansett sig i bonom få en skick-

lig efterträdare; men tyckte dock emellertid, att

ban var för god att bli räknekarl. Slutligen be-

slöts, att den no fjorlonårige gossen borde studera.

Den unge Tegnérs äldste broder både då för tiden

kondition hos en kapten Löwenbjelm. Dit fick han

no komma, för att afven begagna broderns under-

visning, ocb der började ban först med outtrött-

lig ifver sina egentliga ordnade studier. När äld-

ste brodern sedermera (hltade till en annan koo-

dition, fick den unge Esaias ock medfölja. 1 pa-

tronen, bergsrådet Myhrman på Ramens bruk, träf-

fade ban en ovanlig man, på en gång lärd och ut-

märkt praktisk landibusbållare, hvars digra bok-

skåp isynnerhet förtjuste den vettgirige ynglingen.

Bär genomläste ban på sju månader lliaden tre och

Odysseen två gånger, under det han tillika gjorde

bekantskap med Virgilius, Horatius ocb Ovidius.

Diktkonsten utöfvades nu mera sällan, ty, säger

skalden i en anteckning, "den bekantskap jag nu

gjort med de store ocb verklige skalderne, lärde

mig att anse mina egna försök allt för barnsliga."

Understödd af sina välgörare, Branting ocb Mar-
inan, begaf ban sig i slutet af September 1799
till Lund, i sällskap med trenne af den sistnämn-

des söner. I sin studentexamen visade ban sig äga

större insigter i Grekiskan och Latinet, än som
ansågos beböOiga för den filosofiska kandidatexa-

men. Med sina ringa tillgångar hade ban dock bit-

tills endast tänkt på kansli-examen; likväl ville

ban, liksom för ro skull, skrifva pro exercitio;

men när ban med sitt manuskript, Vita Anacreon-

tis , infann sig bos den blifvande praeses, profes-

sor Norberg, tillstyrkte bonom denne, att välja

den akademiska banan samt således taga graden.

Sedan gingo tvenne täseterminer till ända, under

bvilka den flitige Tegnér studerade, för det mesta

på sin kammare, ända till aderton timmar om dyg-

net ocb derutöfver; deltog sällan i det glada stu-

dentlifvet, utan ansågs för folskygg, förläst och

besynnerlig. För alt ej längre falla sina välgö-

rare till last, tog han i Maj 1800 akademisk kon-

dition bos baron Lejonhufvud på Yxkullssund i

Småland. Hans lefnadssätt på landet blef detsam-

ma som förut, ensligt, arbetsamt, umgängeslöst.

Vid återkomsten till akademien kallades ban till

e. o. bibliotbeks-amanoens, an ovanlig utmärkelse

för en opromoverad. Den 16 Dec. 1801 noder-

gick han filologie kandidat- ocb d. 5 Maj 1802
filosofie kandidat-examen, då han af alla examina

-

torerne, utom af professor Norberg, erhöll lauda-

tur. I följd af betygen, utnämndes han till primus

vid den förestående promotionen. Sedan ban emot-

tagit lagerkransen, skyndade han till Wermland,
för att omfamna sin moder ocb sin välgörare,

samt gråta på tvenne syskons gra fvar. Sin sak-

nad öfver förlusten af brodern Lars Gustaf, som

för bonom varit mera än en broder, uttryckte han

i en elegi, som af Götbeborgska vitterbets-sam-

hället utmärktes genom ett pris. Universitetet i

Lund skyndade snart att såsom lärare tillegna sig

sin fordne lärjunge. Efter ett utgifvet specimen

Om den MtopUka Fabaln , utnämndes ban d. 7 Jan.

1803 till docens i estetiken, samt blef, i följd af

ett annat specimen, uppförd på förslag till en fi-

losofisk adjunktur. Samtidigt emottog ban en kon-

dition i Stockholm, bos öfver-direktör Striibing.

Under detta sitt viftande i Stockholm, tyckes ban

ej bafva gjort bekantskap med andra af dess snil-

len än Chorseos ocb Byström. Återkommen på hö-

sten 1803 till Lund, utnämndes ban 1805 til) ad-

junkt i estetiken, ocb någon tid derefter till vice

bibliotbekarie. Ehuru ännu försedd med ganska

knappa inkomster, knöt han dock om bösten 1806

äktenskapets band med sin välgörares dotter på
Ramen, Anna Maria Gustafva Myhrman, bvilken

ban allt sedan ungdomens första dagar egnat en

kärlek, som ömt blifvit besvarad. Efter detta gif-

termål, undergick skaldens inre menniska en märk-

lig förvandling. Kämpande med armod, eburu al-

drig deraf nedtryckt, längtande att, så snart ske

kunde, försättas i en förmånlig ställning, och der-

igenom visa sig värdig de goda menniskors väl-

görenhet, som understödt honom, samt i stillhet

brinnande för ett älskadt föremål, både ban eg-

nat sin ungdom åt de trägnaste studier, den ihär-

digaste arbetsambet, sällan deltagit i nöjen och

förströelser, för det mesta varit skygg, sluten in-

om sig sjelf, otillgänglig ocb grubblande, endast

då ocb då gifvande sin närvaro tillkänna genom
ett blixtrande infall ocb ett godmodigt småleende.

Nu blef ban på en gång den trefligaste värd, den

gladaste sällskapsbroder, efterlängtad i alla kret-

sar, der hans aldrig sökta qvickhet gnistrade och

förvånade, samt det ena infallet oupphörligt jagade

det andra, snart liksom löpeldar genomflygande

hela landet. Nu började ban dricka ur nöjets bä-
gare; lättsinnigbeten utträngde, åtminstone tidtals,

allvaret, eburu icke så belt ocb hållet, att det ej

låg qvar på botten af hans själ, alltid mäktigt

.uppflammande vid ensliga stunder och högtidliga

tillfällen. Stundom, när löjet skalkades kring hans

läppar, tillät ban sig yttra betänkliga saker, som,
upprepade af en annans mun, sknlle förefallit oför-

låtligt råa, men som i bans hade något på en

gång så öfverraskande qvickt och så godmodigt
lekande, att äfven den oskyldigaste mö merändeU
måste skratta, innan bon hunnit rodna. Denna för-

ändring hade äfven inflytande på Tegnérs poesi.
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Den blef friare, mångfaldigare och rörligare, må*
hända förlorade dock bans sångmö i djopbet, in-

aerlighet och oskuld, bvad boo vann i vidsträck-

tare flygt, i prakt och bildståt. I alla fall fanos

hos Tegnér likväl städse en djup, honom aldrig

öfvergifvande grundkänsla, och denna var foster-

landskärleken. Denna framalstrade 1608 den odöd-

liga sängen för Det Skånska Landtvärnet , hvilkeo

krigiska dityramb ljöd som en stormklocka genom
alla fosterländska bröst. Toner, på en gång så

trotsiga ocb så 3köna, hade man förr ej hört från

den Svenska lyran. Genom land ocb rike gick så-

som en löpeld denna elektriseraode sång, vittnan-

de om att norden ägde en Tyrtseus. Med nyss-

nämnda år, då han höll estetiska föreläsningar,

begynt e äfven Tegnérs ryktbarhet såsom akade-

misk lärare, och regeringen gjorde dessa förtjen-

ster rättvisa, då bon d. 6 Dec. 1810 hugnade ho-

nom med professors fullmakt. Året derefter gaf

Svenska akademien åt honom sitt högsta pris för

skaldestycket Svea, ett praktstycke , som af all-

mänbeten emottogs med en sedan länge hos oss

oerhörd entusiasm, ocb som kan sägas egentligen

för Tegnér bafva öppnat portarna till ärans tem-

pel. Frän denna tid växte bans skalderykte oupp-

hörligt under en följd af år genom n\a poetiska

skapelser, för bvilkas glans alla andra stjernor på

den inhemska vitterhetens himmel småningom blek-

nade. De märkligaste häribiand voro: Prestoiynin-

gen 1812, Nattvanhbarnen 1820, Axet 1822 samt

slutligen Prtfhiofs taga 1825, hvilkeo satte kronan

på hans rykte, ocb kringflög, läst ocb beundrad i

alla boningar, först inom fäderneslandet i fem till

sex b varandra raskt följande upplagor, ocb seder-

mera öfversatt på de flesta Europeiska spräk. Ett

så stormande bifall hade ännu aldrig något från

norden utgånget qväde uppväckt. Belöningar och

utmärkelser oteblefvo ej heller. Så blef Tegnér

1812 grsecae linguse professor; 1818 tbeologie

doktor; en af de aderton i Svenska akademien;

152 V biskop i Wexiö, och 1829 Kom. af N. O.

Dessutom kallades han till ledamot af Gölbeborg-

ska vitterbets-sambället, af samfundet för utgif-

vande af handlingar rörande Skandinaviens historia,

af vitterhets-, bistorie- ocb antiqvitets-akademien,

till hedersledamot af vetenskap.i-sorieleten i Up-
sala ocb till ledamot af vetenskaps-akademien. Sin

Grekiska profession hade Tegnér skött med kärlek

och framgång. Genom honom blef Lunds ungdom

först närmare bekant med Greklands stora mäster-

verk ocb med dess språks dittills mycket försum-

made grammatik. Då ban befordrades till biskop,

ansåg väl mången detta embete ligga alltför fjer-

ran från bans förra verksamhet, bans lynne och

själsriktning; men anno alltid lika samvetsgrann i

sina embetsmannapligter, som då ban i sin ungdom

ännu var fogdeskrifvare, ansåg Tegnér icke "bi-

skopsfullmakten såsom en anvisning på lättja oeh

orkeslösbet" (bans eget uttryck), otan ban kastade

sig på fullt allvar in i tbcologiska studier, samt

skötte stiftsstyrelsen ocb läroverkseforatet med nit

ocb redlig vilja, alltid ärad af sina embetsbröder

oeh bögt älskad af allmogen, på bvars tillgiven-

het flera prof Bonas. Riksdagsman vid 1828, 1834
ocb 1840 årens riksdagar, deltog Tegnér föga i

de politiska fejderoa. Deremot, angripen af det

radikala partiet inom pressen, uppträdde han snart

utan skonsambe t, ocb standom till ocb med allt

för hejdlöst, emot radikalismen. Utan afseende på
dennas bämd, dess smädelser ocb dess bemödanden
att förklena hans vittra ära, slongade ban, både

i tid och otid, emot dagens älsklingssatser vid alla

tillfällen, från sällskapsbordet, frän predikstolen,

från katedern sin vredes åskstrålar, sin qvickbets

fräsande viggar. Hans förflyttning från Lund skil-

de honom från en för bans lynne mera egnad verk-

samhet, från gamla vänner, frän ett glädtigare säll-

skapslif ocb litterära förbindelser. Också klingade

sedan bans l> ra mera sällan j samt blef äfven i all-

mänhet vida svagare. Efter ett glädjefollt lif , hem-
söktes den store skalden slutligen af en sjukdom,

som förbittrade hans sista dagar. Redan 1833 bör-

jade denna sjukdoms första förebud ioflnna sig. Se-

dermera besökte den lidande flera bad ocb brunnar

i Böbmen ocb inom fäderneslandet, vann h\ Ilning,

ära och triumfer, allt, utom helsen. Hemska anin-

gar besökte bonom stundom. "Gud bevare mitt

förstånd", skref ban en gång till en vän, "det går

en åder af galenskap genom min slägt. Hos mig
bar den väl biltills brutit ut i poesi, som är en

lindrigare art af vanvett; men bvem kan försäkra,

att det alltid tar den vägen." Under riksdagen

1 840 gick den sorgliga aningen i fullbordan. Han
föll i ett djupt svårmod; men först efter hemkom-
sten röjdes leckeo till egentlig sinnesrubbning, som
till en början yttrade sig i öfverspänning, seder-

mera i slapphet ocb nedstämning, ett långsamt af-

tynande, dock mestadels åtföljdt af sinnets klar-

het ocb full redighet. Efter hemkomsten från en

belso-anstalt i Schlesvig, befann ban sig så åter-

ställd, att ban för en tid kunde återtaga ntöfnin-

gen af sitt embete, ocb i Juni månad 1845 ännu

en gång tala till den älskade ungdomen. Förnya-

de nervslag bröto dock snart åter bans krafter,

samt släckte den inre flamman, bvilken väl ock i

sin mån bidragit att förtära den jordiska stoft-

hyddan. Försynen beskärde bonom dock lugn , frid

ocb fullt medvetande under bans lefnads sista år.

Under en berrlig norrskensnatt, d. 2 Nov. 1846,

flög siarens trötta ande opp till odödligbeten. Äre-

betygelser följde den bädangångnes stoft och min-

ne. Dödsfester anställdes i bufvudstaden samt vid

de båda universiteterna, äfvenså i Cbristiania ocb

i Köpenhamn. Svenska akademien anlade en må-
nads sorg. Medel samlades till uppresande af en

minnesvärd, bvilken kommer att få sin plats i Lund,

der ban såsom lärare ocb skald baft sin ärofulla-

ste verksamhet.

Teiter namnes såsom en af de kämpar, bvilka

stredo på Harald Hildetands sida uti det namnkun-
niga slaget på Bråvalla bed.

Teknologiskt» institutet i Stockholm inrätta-

des 18*26, i anledning af riksens ständers derom

vid 1823 års riksdag gjorda hemställan. Dess

ändamål är att genom den undervisning, som der

meddelas i de vetenskaper, som ligga till grund
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14 TekMtofflaka leotltorie*.

för näringar ocb yrken, rikta de mera bildade folk-

klassernas uppmärksamhet ocb omtanke åt detta

håll, samt tillika att meddela åt statsstyrelseas

olika grenar de tillfälliga upplysningar i dessa äm-
nen, hvaraf de kunna finna »ig i bebof. — Tidigt

uppstod klagomål öfver att dt* ona läroanstalt icke

motsvarade sin bestämmelse, ocb tvenne särskilda

gånger, 1823 ocb 1845, nedsattes af Kongl. Maj*
kommittéer, för att undersöka ocb undanrödja de

orsaker bärtill, som kunde företinnas. Dessa kom-
mittéer afgåfvo, bvardera, sin berättelse om de

missförhållanden, som ägde rum, samt förslag till

deras afbjelpande. Dessa missförhållanden, b vilka,

såsom man kan se utaf kommitterades berättelser,

nder hela tiden, ända från institutets första in-

rättning, ägt rum, härledde sig för det mesta ifrån

de förvända åsigter rörande den tekniska under-

visningen, hvilka hystes af institutets dåvarande

föreståndare, bvarigenom denna läroanstalt ned-

sjunkit till en barnskola, som icke en gång vä-

grade inträdet åt sådana skolpiltar, som ej lyckats

vinna ett dylikt uti andra elementarskolor i huf-

vndstaden. Hela inrättningen var nu i ett full-

komligt lägervall, så att icke blott en ny orga-

nisation var af högsta nöden, utan äfven af sjelf-

va de materiella uadervisningsmedlen, till en stor

ocb betydlig del, en ny uppsättning beböfde gö-

ras. Den dittills varande direktören afgick no,

efter det den sista kommittéens berättelse blifvit

till Kongl. Maj:t afiemnad ocb ny organisation af

Kongl. Majrt beslutad. — Medelst resolution af d.

8 Maj 1846 bar teknologiska institutet erhållit

dess nuvarande organisation. Undervisningsämnena

äro ren matbematik, tbeoretisk mekanik, tilläm-

pad mekanik, praktisk geometri, allmän fysik med
sträng bänsigt till det praktiska användandet samt

speeiell tillämpad fysik, allmän kemi, kemisk tek-

nologi ocb mekanisk teknologi. Uti institotets

verkstäder skall undervisas i verktygens handte-

rande, samt modellering i träd, lera, gips ocb

vax. Undervisningen i allmänhet skall vara mera

populär ocb praktisk, än strängt vetenskaplig,

samt, så mycket ske kan, göras åskådlig genom
förevisande af prof eller anställda försök. Den

akall bestå a) i föredrag af lärarne, i enlighet

med af direktionen antagna kurser, b) repetitioner

och examina, c) meddelande af utkast ocb pro*

grammer, som skola utarbetas af eleverne, d)

praktiska öfningar i laboratorium, ritsalarna och

verkstäderna, under lärarnes bandledning och till-

syn. Alla institutets elever skola deltaga i vissa

af de omnämnda läroämnena, men huruvida och

till hvad grad de skola deltaga i de Öfriga får

bero af deras särskilda fallenhet eller bestämmelse.

— Lärarepersonalen består af en professor i ma-
tbematik ocb mekanik, en professor i mekanisk

teknologi, en professor i kemi och kemisk tekno-

logi, en lärare i ritning ocb beskrifvande geome-
tri, en lärare i allmän ocb tillämpad fysik, samt

en laborant. Institutets utgifter äro följande:

Tre professorer, bvardera 1,333: 16. 4,000: —
Tre underlärare, bvardera 666: 32. 2,000:

—

'

Den af professorerna , som tillika är

Telaje snitte.

föreståndare 1,666: 32.

Den af lärarne, som tillika är biblio-

thekarie 333: 16.

Den af lärarne, som tillika ir sekre-

terare 333: 16.

En räkenskapsförare 200: —
Vaktmästare 600: —
Biblietbeket 1,000: —
Modell- och iostrumentsamlingeo . . . 1,333: 16.

Laboratorium 1,000: —
Ved, ljus, m. m 1,533: 16.

Summa R:dr B:ko 14,000: —
För att intagas såsom elev erfordras att bafva

fyllt 16 år, vara af god frejd, samt äga de kon-

skaper i matbematik samt i något lefvande språk,

som erfordras för student-examen. Sådana som
visa särdeles utmärkta anlag kunna af direktören

befrias från fordringen i afseende på lefvande språk.

Lärokursen är bestämd till två år, ett för den lä-

gre ocb ett för den högre sfdelningen; likväl kao

en elev få qvarstanna två år i bvardera afdelnin-

gen, men icke längre, så vida ej laga förfall hin-

drat bonom att deltaga i undervisningen. Endast

den elev, som genomgått en fullständig lårokurs,

samt anses vara i besittning af fullkomligt goda

insigter i de åtskilliga läroämnena, i b vilka han

blifvit undervisad, erhåller afgångsbevis, samt kan

erhålla tillåtelse att ännu ett år qvarstanna vid

institutet, för att ytterligare uppöfva sig i vissa

discipliner. Äfven åhörare erhålla tillträde till

undervisningen samt utan föregående examen; men

de äro förbundne att erlägga en viss bestämd af-

gift, bvilken dock ej utfordras utaf meddellösa,

med goda anlag försedda, personer. — Institutets

samlingar, nemligen bibliotbeket, arkiv, modell-

och varuprofssamlingar hållas allmänheten tillgäng-

liga 4 timmar i veckan under de tider af året, då

undervisningen inom institutet meddelas. Hvar ocb

en får då i bibliotbeket genomgå katalogen samt

utbekomma ocb på stället begagna hvilka af in-

stitutets böcker ban önskar, äfvensom att i de öf-

riga samlingarna, efter anmälan hos vederbörande

lärare, taga närmare kännedom om derslädes be-

fintliga modeller, verktyg, varuprof ni. m., samt

af desamma taga beskrifning eller teckning. In-

stitutets verkstäder böra, så vidt sig göra låter,

åt enskildte skicklige slöjdidkare Öfverlemnas, att

med egna medel underhållas ocb drifvas; dock med

förbehåll att institutets elever erhålla undervisning

i verktygs bandtering och dylikt, samt att för in-

stitutet beböflige modeller å verkstäderne mot skä-

lig betalning förfärdiga. — Institutets direktörer

bafva vant: ifrån 1826 till 1646, Herr G. M.

Schwartz; 1847, Herr «/. Åkerman. Den nuvaran-

de direktören är Herr L. J. Watlmark.

Telaje niftte. Sedan påfven Urban VI låtit ntgå

ett berdebref till erkebisbopen i Sverige, med för-

mening, att andliga möten från hela riket stundom

borde hållas, till öfverläggande om kyrkans brister

ocb angelägenheter, bolls ett dylikt kyrkomöte i

i Telge d. II Sept. 1380. Närvarande voro är-

kebiskop Birger från Upsala, biskop Nils från Lin-

Digitized byGoogle



Velie*?* Veeeetfi» 15

köping, biskop Tbord fråo Strengnäs, biskop Hart-

lef från Westeras och biskop Heorik från Wexiö.
Man förnyade då Skenninge mötes förbod om bann-

lysning öfver alla dem, som onderstodo sig att

ned våldgästning besvara kyrkoherdarna, oeb skal-

le icke allenast sjelfva våldsverkaren, utan ock alla,

som gifvit befallning eller råd till en sådan för-

brytelse, vara genom sjelfva gerningea förfallna

noder kyrkans bann. Vidare förbjöds, att på nå-

got sått understa sig att förolämpa de andliges

tjenare och landbönder, bvarken med penningars

nttvingandc, eller med skatter, gärder, dagsver-

ken eller berberge bos de andliges onderhafvande,

utan laglig betalning. Yttermera förbjöds att ut-

mäta kungsandelen af sakören eller andra böter

bos någon af kyrkans onderbafvande. Äfvenledes

stadgades, att inga verldsliga sammankomster måtte

fa hållas bvarken nti kyrkor, på kyrkogårdar el-

ler på prestgårdar, och bvar och en, som på nå-

got sått bröt häremot, förklarades genast bann-

lyst. Ej heller skalle det vara landsböfdingar el-

ler några konongens befallning>bafvande tillåtet,

att se igenom finger med eller skydda sådana lag-

brytare, så kärt dem vore att undgå interdikt öf-

ver sina län. De andlige fäderne sysselsatte sig

således på mötet endast med ett strängt beifrande

af inskränkningar på presterskapets rättigheter,

bvaremot någon undersökning ingalunda kom i frå-

ga i afseende på de oordentligbeter och brister,

som vidlådade sjelfva kyrkan. Uti inledningen till

kyrkomötets beslut klaga biskoparne högeligen öf-

ver, att detta eländiga riket icke var annat än en

röfvarekula, hvilket alla landets inbyggare, så väl

andlige som verldslige, dagligen måtte erfara; ett

bevis på det olycksaliga tillstånd, som konung Al-

brekts inkallande förorsakat i riket, och ett prof

på styrelsens tillstånd under dessa oroliga tider.

Veller, Johan* förut landssekreterare i Jönkö-

ping, befordrades 1685 till hofrätts-sekreterare,

men reducerades mot slutet af samma år. Blef i

början af följande året åter bofrätts-sekreterare.

Arresterades 1688 ocb dömdes till döden, men fri-

kändes genom ett kongl. bref, ocb fick 1690 ko-

nongens tillåtelse att tillträda sysslan för tredje

gången. Han afled d. 20 Mars 1697.

Tempelman, Olof Samuel, kongl. hof-arki-

tekt, professor ocb sekreterare vid akademien för

de fria konsterna. Hade bildat sin stil i arkitek-

taren under utländtka resor. Född 1744, död i

Stockholm 1816. "Det var particutiert
t
sade Tem-

pelman om örfilen", är ett ordspråk efter honom
som är allmänt bekant.

TeiMta, ett annex till Breda red, är beläget i We-
dens härad, 1 J mil N. från Borås. Marken fir

bergaktig ocb skog finnes nästan ingen. Socknen

håller 10£ mtl., med en folkmängd af 525 in-

byggare på en areal af 5,971 tunnl., bvaraf 1,660

äro sjöar ocb kärr. Adr. Borås.

Tengened, en socken i Wiste härad af Skara-

borgs län, är belägen 2 J mil O.S.O. från Weeers-

borg ocb titlbör 2 kl. -koosist. Annexer till denna

flocken äro Trökörna, Hyringe, Me Ima ocb Lag-

nm. Danskarna hade om sommaren år 1676 bår

slagit läger, och uppbrände då Tengeneds prost-

gård , bvårföre dåvarande pastorn flyttade med sitt

busfolk till skogsbygden i Trökörna socken, öf-

ver den bär förbiflytande ån, Nossan, är en bro

lagd, som har hvalf af 45 fots bredd ocb kallas

JVy Bro, samt år 1814 byggdes af sandsten på
Wiste ocb Åse häraders bekostnad. På gästgif-

varegården Grästorp i denna socken är ett tings-

bus inrättadt för Åse ocb Wiste härader. Tenge-

neds socken håller 15 J mtl., med 856 inbyggare

på en areal af 5,531 tunnl. Adr. Lidköping.

Tenvetrftm, Jttkob, född d. 4 Dec. 1755, blef

1775 filosofie magister i Åbo ocb 1778 docens

derstådes. Qvarstannande vid akademien, befor-

drades han 1780 till e. o. filosofie adjunkt, ocb

1783 till theologie adjnnkt. Prestvigd 1784,
utnämndes ban följande året till kyrkoherde i

Piickis prebende-församling , ocb 1790 till theo-

logie professor. Redan förut medlem af det vit-

tra samfundet Aurora i Åbo, kallades ban 1793
till ledamot af vitterbets-, bistorie- ocb anti-

qvitets-akademien. Riksdagsman 1800, utnämn-

des han samma år till theologie doktor, bvarpå

sedermera 1803 följde utnämningen till biskop i

Åbo. Led. af N. O. 1805 och R. af kejserl. Ry-
ska S:t Annas-ordens första klass 1809. Slutligen

upphöjdes ban till Finlands förste erkebiskop och

afled d. 26 Dec. 1832. Han nar gjort sig fördel*

aktigt känd både för djop lärdom samt för vit-

terhet och skaldekonst. År 1786 vann han hög-

sta priset i oppfostrings-sällskapet för ett Mtnne

öfver biskopen i Linköping Johannes Terserus; ocb

trenne gånger vann ban högsta priset i vitterbets-

akademien, nemligen för en Ö/versättntng på vers

of Vin/ilit jEneis, i Bok.) för svar på frågan: Om
intet folkslag hdrti/ls gjort, ér det vät troligt, att

någon nation hädanefter gör några lyckliga framsteg

i vitterhetsöfninyar , utan att känna de gamla Gre-

kers och Romares originalskrifter? samt för en Hi-

storisk afhandling om Svenska Sjömakten i aldte ti-

der och isynnerhet under konung Erik XIV.

Tessefa, en socken i Norunda bärad af Upsala län,

är belägen 2J mil N. från Upsala ocb tillhör 2

kl. konsist. I socknen ligger säteriet Sa/stad (se

detta ord). Socknen håller 62 £ mtl., med 1,270

inbyggare på en nreal af 22,287 tunnl., bvaraf

860 åro sjöar ocb kärr. Adr. Upsala.

Teppati» Carl, var son af Blasius Ludvig Tep-

pati ifrån Turin, bvilken i början af 1670-talet

kom öfver till Sverige, blef lärare i Italienska ocb

Franska språken först i Upsala ocb sedan i Stock-

holm, samt är känd såsom författare till några

skrifter pä Latin, Italienska ocb Franska. Carl

Teppati var guvernements-sekreterare i Narva un-

der det att denna stad af Ryssarne belägrades,

ocb tilldrog sig bäruader den märkliga händelse,

att ehuru en inkastad bomb dödade amman, som

bar bans späda dotter, barnet dock blef oskadadt.

Denna dotter blef slutligen gift med biskop Fah-

lenius i Åbo. När staden intogs, råkade Teppati,

jemte buttru ocb barn, i fångenskap ocb fördes

till Kasaa. Efter hemkomsten frän sin fleråriga

fångenskap, erhöll han 1722 fullmakt att vara as-
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16 Termlasekatt. Tenerai.

sessor i Åbo hofrätt och fortfor Btt tjenstgöra så-

som sådan till 1732, då ban, för ålder ocb sjok-

ligbet, begärde samt erhöll afsked med lönens bi-

behållande. Han afled 1737.

TeriulnsHkatt kallas i vissa orter den grand-

ränta, som eljest kallas hemmantals- eller extra-

ordinarie ränta. (Se: Hemmantals-räntn).

TeraerttN, Ingelbertus Olttl, son af kyrko-

herden Olaus i Tona uti Helsingland, namnes först

såsom konung Gustaf I:s hofpredikant år 1550, då

ban emottog Umeå pastorat såsom tillförordnad

pastor. Lönen både konungen förbehållit sig, ocb

pastorn skulle både reformera församlingen samt

med strängbet infordra afgifterna. Detta bar sig

dock ej länge, utan måste han snart flytta der-

ifrån, sedan flera oroligbeter uppstått. Ankommen
till Stockholm, utnämndes han af konungen till

kyrkoherde i Leksand 155S, der ban hade en lång-

varig verksamhet. När biskop Erasmus 1576 boll

visitation derstädes, förmådde ban Ingelbertus till

liturgiens underskrifvande. Sedan underskref ban

Upsala mötes heslut 1593. Var riksdagsman 1594.

Blef slutligen blind 1597, ocb fick samma år slag

på sjelfva predikstolen juldagen, ocb fördes mållös

bem. Kom sig likväl sedermera åter något före

och lefde till 1602, då ban sannolikt var öfver

80 år gammal. Hans son,

Temera», Klaus Intrelbertl, eller Klor» föd-

des i Umeå 1554. Hatad af sin styfmoder, läm-

nade ban så fort ske kunde sitt hem. Efter goda

studier i Sverige, reste ban som guvernör för un-

ge adelsmän till Tyska universiteter, der han var

aå flitig på professorernes lektioner, att professor

Tosselius i Leipzig, af förundran, då han tredje

gången kom för sent på föreläsningen, på skämt

kallade honom Ter serus (tre gånger sen), hvil-

ket namn ynglingen upptog ocb gjorde frejdadt.

Sedan ban i Leipzig tagit graden och hemkommit,

blef ban konung Johans sekreterare, men drog sig

nnder den liturgiska striden undan till sin frände

biskop Hellinas, som satte honom till rektor i He-
demora skola. År 1595 flyttades ban till rekto-

ratet i Westerås, och efter faderns slaganfall sän-

des han af domkapitlet till Leksand, med uppdrag

tillika att öfversätta Jobannis Magni historia på
Svenska. Han var prost öfver Österdalarna, redan

då Nattåget 1598 tog sin början, bvarvid han vi-

sade sig såsom en varm anhängare af hertig Carl,

men likväl såsom fiende till allt våld emot konun-

gens tjenare. Af den upprörda allmogen valdes

han till anförare, ocb då ban med sin bondskara

ankom till Tuna kyrka, hade just nyss förut Ja-

kob Näf blifvit mördad. Mäster Elofs vältalighet

lyckades endast rycka Erland Bååt till Skattmansö

undan de vilde böndernes raseri. Ännu 1613 sök-

te ban dämpa folkyran i sin landsort genom en

försvarsskrift för adeln, ocb vid Örebro riksdag

öfverlade både konung och ständer med Terserus

(hvilken kallades Dalarnas proitt), om Dalallmogens

stäfjande, sedan den nn ett århundrade varit ett

vanligt medel för vinnande af olika partiers ända-

mål. Han skref vid denna tid sina anno förvara-

de Dalkarlahandlingar, ocb då Gustaf Adolfs bibel

skulle ntgifvas, både ban uppdrag att öfverse Nya
Testamentet efter Apostlagerningarna. Han var en

af sin tids kraftigaste ocb inflytelserikaste män.

Hans första hustru, Anna Danielsdotter Svinhufvnd,

kallades gemenligen *Stormor i Datorn" \ deras yng-
ste son,

Tenerui, Jöns Klal, född 1605, blef änon

rykt barare än fadern. Efter idkade akademiska

studier prestvigdes han 1631, för att vara kaplao

bos sin styffader magister Uno Troilins i Leksand.

Följande året blef ban grsecae 1ingute lektor i We-
steras, ocb företog sedan en resa till flera Tyska

akademier, bvarest ban uppehöll sig i fyra år.

Under denna resa var han äfven någon tid fält-

predikant vid Svenska arméen, och åtnjöt ej så

ringa understöd till sina studiers fortsättande af

rikskansleren Axel Oxenstjerna ocb fältmarskalken

Baner. Efter att sedan bafva besökt Frankrike,

England och Holland, återkom han 1637 till fä-

derneslandet, der han tillträdde sitt lektorsetnbete.

Var primus vid magisterpromotionen i Upsala 1639

och utnämndes samma år till tbeologie lektor i

Westerås. År 1640 förordnades ban af drottning

Christina till tbeologie professor i Abo, vid den

der nyss anlagda akademien, ocb utnämndes tillika

till kyrkoherde i staden Nådendal. Såsom grund-

ligt lärd och synnerligen bevandrad i Hebreiskan

fick ban, sedan ban 1648 blifvit utnämnd till tbeo-

logie professor i Upsala, följande aret drottnin-

gens befallning att förelaga en Latinsk öfversätt-

ning, jemte utläggning, af Hebreiska bibeln, ocb

efter tio års berömlig tjenstgöring i Upsala, be-

nådade bonom Carl X Gustaf 1658 med Äbo bi-

skopsstift. Sex år senare måste ban åter lemna

denna värdighet. Några anstötliga meningar uti

en af hans skrifter anfördes väl då såsom skäl till

detta hans missöde, men många andra orsaker vo-

ro troligen också härvid medverkande. Redan vid

1650 års rik«dag både han förskaffat sig många
ovänner, äfven inom sitt stånd, genom sin ifver

i fråga om kronogodsens indragande. Då intet

vanns vid riksdagen ocb drottningen ej syntes nog

djerf att utföra reduktionen, vaknade tanken bos

reduktionspartiets ifrigaste bufvudmän att aflägsna

drottning Christina och sätta spiran i Carl Gustafs

band. I de Messeniska rörelserna var äfven Ter-

serus så inblandad, att Christina sedan försäkrade,

att hon både kunnat låta bans bufvud falla. Vid

riksdagen 1660 uppträdde Terserus bögljudt emot

Christina, "benämnd Alexandra efter den Romerska

antikrist", och föreslog att straffa den aflalliga ge-

nom indragning af det henne anslagna underhåll.

Han var då äfven ledamot af deputationen till

drottningen. Christinas barm emot Terserus blef

nu så häftig, att bon hotade, det bon sjelf skulle

taga hämd på bonom, derest man lemnade bonom
onäpst; men regeringen fäste ej afseende härpå.

Då ban 1663 i Åbo låtit utgifva en Förklaring

öfver Katekesen, begynte en häftig förföljelse emot

bonom. Professor Enevald Svenonius fann i den-

samma mycket farliga saker, i afseende på bud-

ordens fördelning, goda verk ocb gerningar, barn-

dop m. m... hvarföre ban ock lät trycka en "Var-
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ning för affall ifrån trona", och en andlig kom-
mission under presidium af Terseri gamle fiende,

biskopen Enander i Linköping, tillsattes, bvarefter

Terseri katekes blef formligen förbjuden, genom
kongl. brefvet d. 9 Aug. 1663, ocb ban sjelf föl-

jande året entledigad från sitt embele, såsom det

bette, på egen begäran. År 1665 förordnades

ban till kyrkoherde i Riddarbolmen, bvarifrån ban

tre år senare förflyttades till Clara pastorat, der

ban stiftade ett Co/leyium illustre eller Gymnasium
Clartemontanum , som snart räknade öfver etthun-

dra lärjungar. Efter sin störste motståndares, bi-

skop Enanders död, blef ban 1671 biskop i Lin-

köping. Såsom sådan fick ban vid Carl XI:s krö-

ning 1675, då ban var prästeståndets prseses, ko-

Dangens uppdrag att förrätta tbeologie doktors-

promoiionen. Grundlig lärdom, vältalighet ocb in-

tagande umgängesgåfvor utmärkte denne på sin tid

ganska namnkunnige man. Hebreiskan isynnerhet

kände ban grundligen, och Davids hela psaltare

kunde ban pä grundspråket läsa upp utantill såsom

en lexa, ända ifrån början till slut. Hans exege-

tiska arbeten, jemförliga med de bästa före bans

tid, läla ännu ined n>Ua läsa sig. Terserus var

en ganska utmärkt predikant, ocb som biskop en

rättänkande ocb driftig styresman. Han afled d.

12 April 16? 8 ocb begrofs i Linköpings dom-
kyrka. Efter bans död adlades barnen under nam-
net Terser. Biskop Terserus beskrifves såsom en

liten gubbe med eget bår ocb vackert stort skägg,

en öfvermåttan lustig man, som sjöng en god bas

ocb alltid gick i skr>nkliga karduans«töOor.

Tersinodfii, Jakob, en son af arrendatorn ntaf

Larsbo bruk Heinbold Tersmeden, bvars fader in-

flyttat i Gustaf II Adolfs tid vid första inrättnin-

gen af messingsbruken, föddes d. 23 Febr. 1683.

Ätten anses härstamma från huset </e Terme i Bour-

gogne. Jakob Tersmeden adlades 1751, och fick

sedan titel af bergsråd. Han var ägare af Larsbo

jernbruk, en frikostig och välgörande man, samt

bidrog med stor frikostigbet till Söderberkes kyr-

kas uppbyggande. Hans son,

Termuedeu, Carl, föddes d. 23 Apr. 1715.

Blef, sedan ban studerat i Upsala, 1730 volontär

vid galer-eskadern i Stockholm, ocb 1733 arkli-

inästare vid sjöstaten i Carlskrona. Gick sedan i

Holländsk sjötjenst ocb blef 1735 löjtnant, i hvil-

ken egenskap ban tjenstgjorde i Westindien åren

1737 ocb 1738. Var sedan någon tid i Engelsk

tjenst ocb utnämndes 1740 till Svensk löjtnant.

Under Finska kriget befordrades han till flaggkap-

ten. Användes sedan mot den upproriske Dalell-

mogen, då han utanför Enköping i Björkfjärden

skingrade tjugo stora lastbåtar med bönder. Då

general Lewenhaupt flydde ur sin arrest, ei tappa-

des ban af Tersmeden, b vilken dock ej synes bafva

erhållit någon belöning härför, emedan lian först

1747 befordrades till kapten- löjtnant vid Stock-

bolma eskader, ocb 1751 till kapten vid Gölhe-

borgska eskadern. Uti flera år deltog ban i Svea-

borgs befästningsarbete .under fältmarskalken Eb-

rensvärd. R. af S. 0. 1767. Varfs-schoutb>nacbt

1771 ocb kontre-amiral 1772. Vid Gustaf M:s

revolution biträdde ban i Carlskrona , ocb blef der-

före samma år varfs-amiral ocb Kom. af S. 0.

År 1774 vice amiral vid örlogsflottan. "Tersme-

den", skref Ehrensvärd, "allmänt känd för en stor-

pratare, för en förrädare mot den olycklige grefve

Lewenbaupt, för sitt gifte med konung Fredriks

mätress (Inga Malmscböld), samt för sin stora ocb

tunga kropp, som framkallade ett impromtu af J.

G. Oxenstjerna:

"Tersmeden, tjock ocb tung ocb lång,

Är både amiral ocb barlast på en gång."

Termiedeo, Fredrik, son af assessoren och

brukspatronen Jakob Tersmeden ocb sonson af

bergsrådet Tersmeden, föddes d. 9 Febr. 1752.

Blef 1769 förare vid Westmanlands regemente,

1768 lifdrabanl, 177 5 löjtnant vid Uplands rege-

mente, 1776 stabskapten derstädes ocb 1783 pre-

mier-major vid Helsinge regemente. Deltog, såsom
befälbafvare för sistnämnde regemente, uti *1 788
— 90 årens krig emot Ryssland, samt bivistade

derunder den blodiga träffningen vid Koipas 1789,
samt reträtteo derifrån till Kovala ocb Wnrelä,

då regementet hade marscherat öfver 4 mil på 24
timmar och haft 5 timmars drabbning. Deltog

äfven i t raAningen vid Anjala samma år, då han,

sedan Ryssarne om natten bemäktigat sig bryg-

gan ocb borttagit Svenska brobatteriet, med Hel-

singe regemente, efter följd t utaf en bataljon af

Elfsborgs ocb en bataljon af Westerboltens rege-

mente, genast marscherade ned till Kymene elf,

fördref R\ssarne öfver br\ggan samt återtog den-

samma, bvarefter hans trupp i en half timmas tid

var blottställd för elden från de på den fiendtliga

stranden anlagda batterier. Blef kort derefter R.

af N. 0; 1792 öfverstlöjlnant vid Helsinge rege-

mente ocb 1795 konungens general-adjutant samt
öfverste i arméen. Ifrån 1796, då Gustaf IV
Adolf sjelf emottog regeringen, till 1798 tillkal-

lades ban såsom ledamot i alla konungens krigs-

och stats-konseljer. Förordnades dessutom 1796
till ledamot i statsberedningen, der han dellog i

nlla öfverläggningar, tiildess densamma efter (809
års revolution upphörde. Erhöll 179Safsked från

öfverst löjtnant s-beställningen, ocb förordnades s. å.

till vice president i krigs-kolleginm. Kom. af S.

0. 1800. Ledamot af rikets allmänna ärenders

beredning, bvilket förordnande förnyades 1809,
då ban samma år upphöjdes i friberrligt stånd.

Blef 1810 ledamot af statsberedningen ocb samma
år Kom. med stora korset af S. 0. Utnämndes

1812 till general-major, samt blef samma år ord-

förande i krigs-bofrätten ocb president i kammar-
rätten, bvarefter ban 1816 upphöjdes till R. af

Seraf -orden. Deltog uti flera riksdagar, vid hvilka

ban äfven ofta visade sig såsom en verksam ut-

skotts-ledamot. Han afled år 1819.

TeHler kallades vid början af 1 600-talet de stora

fyrkanter af flere tusen man, bvarnli krigshärar-

na, enligt det då gällande Nederländska bruket,

uppställdes i slagordning. Dessa oformliga tertier,

bvilka helt och hållet fylldes af manskap, voro

väl kraftfulla vid ett anfall, men tunga i sina rö-

relser ocb snart bragta i oordning. De kompa-

Del. IV. 3
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nier och regementen, bvaraf de bildades, voro

äfven ganska stora, de förra 300, de senare 3,000

man, hälften pikenerare, hälften musketerare, van-

ligen uppställda tio man högt, hvarigenom de ef-

tersta blefvo alldeles overksamma. Gustaf II Adolf

införde en fullkomlig förändring uti bela detta

stridssätt. Uti bvarje trupp minskades pikeoerar-

ne, bvaremot musketerarnes antal ökades, för att

derigenom också öka elden. Kompanier och rege-

menten minskades, de förra till 1 44, de senare till

1,008 man, hvarigenom trupperna blefvo rörligare

samt genom ökadt befäl bnttre anförda. Linieo

blef blott 6 man hög; stundom stodo muskete-

rarne till och med endast på tre led. I stället

för de gamla tert ierna uppfann Gustaf Adolf de

sä kallade brigaderna, der regementets mo*kete-

rare ocb pikenerare voro uppställde uti smärre

hopar, med mellanvarende luckor, för att dyme-
delst lättare konna röra sig ocb bispringa hvar-

andra. De voro antingen belbrigader af 2,016
eller balfbrigader af 1,008 man.

TertiiU kallas den tionde, som Svenska präster-

skapet uppbär af församlingarna till sitt under-

håll. Dä nemligen konung Gustaf I företog sin

kyrko-reformation indrog han efter Westerås re-

cess, ar 1527, utaf tionden £ till kronan; men
den tredje tredjedelen lät han prästerskapet be-

hålla till att lefva af. Deraf kallas denna för

tertial eller prestetionden i motsats emot krono-

tionden, som uppkommit genom de andra två tre-

djedelarnes indragning till staten.

TeMin, Kikoitoimun » d. H., född i Stralsund

d. 7 Dec. 1615. Inkallades till Sverige som ar-

kitekt af drottning Christina, och fick af henne

godset Goderon i Pommern till forläning 1649.

Blef rådman i Stockholm och stads-arkitekt, samt

adlades 1674. Död i Stockholm d. 24 Maj 1681

ocb ligger begrafven i S:t Nikolai kyrka. Sonen,

Tesniii, Nikodeittiift, <!• y v Sveriges ryktbaraste

arkitekt, föddes d. 23 Maj 1654, ocb erböll en

ganska vårdad uppfostran, så att ban redan vid

femton års ålder knnde bålla ett lyckönskningstal

til) konung Carl XI, vid det tillfälle då denne fått

sig strumpebands-orden tillskickad ifrån konungen

i England. Vid nitton års ålder företog ban sina

utrikes resor, då ban fick åtfölja drottning Chri-

stinas minister, den gamle maikisen Del-Monte, till

Rom. Han var försedd med rekommendatioosbref

från så väl konung Carl XI som enkedrottningen

Hedvig Eleonora, samt tillbragle fem månader på

egen, bvarunder ban hade tillfälle att vid alla

hof, der ban med synnerlig gunst bemöttes för

sitt sällskaps skull, bese ocb studera de lärorika

konstsamlingarna. Drottning Christina emottog i

Rom den nnge Svenske konstnären med sådan yn-

nest, som kunde väntas af hennes smak för de

fria konsterna. Bernini ocb Pontana voro den

tidens mest lysande namn i byggnadskonsten, bvår-

före drottningen, som hade mycket inflytande på

så väl konstnärerne som de lärde, rekommenderade

den unge Tessin bos dessa båda, så att ban fick

den särdeles stora lyckan att njuta desse bada be-

römde mästares undervisning. Utom sitt egentliga

studium, arkitektoren, sysselsatte han sig äfvea

med ritkonsten i allmänhet; äfveo anatomien stu-

derade han flitigt, så att ban med öfvadt öga och
säker band förenade grundlig underbyggnad i de

förberedande kunskaperna, bvartill äfven kom for-

tifikationen, hvilken isynnerhet den tiden fordrade

mycken smak ocb konstbildning. Konung Carl XI
hade emellertid icke lemnat den unge mannen med
sina lofvande anlag ur sigte. Han utnämnde ho-

nom, under vistandet i Rom, till hofarkitekt med
900 dalers lön. Efter sex års vistande i Italien ,

begaf ban sig till Paris 1678, der ban i nära två

år studerade ornamentsritning och landskapsteck-

ning. Så snart han hemkommit till Sverige, fick

ban det uppdraget, att föranstalta om högtidlig-

heterna vid drottning Ulrika Eleonoras kröning,

ocb sedan hans fader 1681 aflidit, erhöll ban full-

makt att blifva dennes efterträdare såsom slottsar-

kitekt med 1,200 daler slön. Både i Stockholm och

på landet, på kungsgårdarna och enskildas egen-

domar byggdes denna tiden mycket, så att anno
talrika byggnader vittna om bans fina smak och

goda insigter. Hans förnämsta sysselsättning var

dock för enkedrottningen Hedvig Eleonoras räkning.

lian dels utvidgade, dels nybyggde ocb fulländade

hennes slott Ulriksdal, Strömsbolm ocb Drottning-

holm. Detta sistnämnda både efter faderns ritning

blifvit oppfördt ända till taklisten, då sonen emot-
tog och fullbordade det, tillika med innanrednin-

gen ocb trädgården. Då konungen sedan fattade

beslut att ombygga Stockholms slott, skulle Tes-

sin utföra det; men innan han företog detta sitt

odödliga verk, gjorde ban likväl först en utrikes

resa, för att utvidga sina kunskaper i byggnads-

konsten. Både konungen ocb drottningen försågo

honom derföre med rekommendationsbref ocb res-

penningar; bvarjemte enkedrottningen utnämnde

honom till sin kammarherre. Han ställde sin resa

först till Danmark, Tyskland ocb Holland. I Roe-
skild hade ban tillfälle att draga en lycklig för-

del af sina kunskaper i de sköna konsterna. På
värdshuset derstädes blef ban bland en bop smut-

siga taflor varse en, som hans kännareblick snart

igenkände för en belig familj af Correggio. Vär-

den fordrade af den n>fikne resanden en somma
af tolf dukater och trodde sig sålunda göra en

ganska god handel; men Tessin sålde sedan det

dyrbara fyndet åt konung Ludvig XIV i Frankrike,

som fick betala det efter sitt rätta värde med flera

tusen livrés. Derefter besökte ban Paris, ocb kom
slutligen för andra gången till Italien, hvarest

drottning Christina åter använde sitt inflytande hos

de förnämste konstnärer till befrämjande af bans

studier. Efter vidlyftiga arbeten i sin konst, åter-

vände Tessin till fäderneslandet öfver Venedig,

Wien, Prag, Dresden ocb Berlin. Han både så-

ledes sett de vigtigaste bufvudstäder, som för bana

konst både värde, ocb bans dagböcker under re-

san, förda dels på Tyska, dels på Italienska, äro

fulla med croquis'er af de mästerverk ban beskå-

dat ; äfven en mängd- konstmachiner hade han stu-

derat oeb afritat. Vid hemkomsten uppgjorde

Tessin ritningar till det nya kongl. slottet, b vilket
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Cerl XI beslöt att uppföre efter en nyare ecb fi-

nare smaks regler, åe sam rådde i den gamla

tornbeprydda slott sbyggnaden. Arbelet företogs äf-

ven genast emot norra sidan, der flera delar ifrån

grunden uppfördes, ocb allt var under tak inom

den korta tiden af fem månader. Allt blef dock

åter snart tillintetgjordt genom den förfärliga

slottsbranden strast efter konung Carl XI:s död.

Med dennes efterträdare begynte ett nytt lif. Hela

slottet uppbyggdes ånyo från grunden. Kongl.

stallgården, som afbrann, oppfördes åter nr sin

aska straxt efter olyckan. En lika drift ocb ord-

ning var alltid förenad med alla dessa göromål,

bvilka afvexlade med andra anläggningar, bygg-
nader ocb glada bögtidligbeter, bvilka sistnämnda

till stort antal föreföl lo uoder koooag Carl Xlks

första regeringsår. Vid det stora nordiska krigets

utbrott förvandlades allt, ocb med detsamma ut-

vidgades Tes sins befattningar, då han, såsom bof-

roarskalk både bos konungen ocb eakedrot toingen,

måste göra öfverste-mar*kalks-embetet på begge

ställena. Dertill kom afven rådsembetet, ganska

besvärligt på en tid, då rådkammaren var Öfver-

bopad med vedermödor, allrahelst för dem af de

kongl. råden, bvilka, likt Tessin, varmt jfrade för

ain konung ocb sitt fädernesland. Hans politiska

konungska åsigter gjorde bonom mindre omtyckt

af det aristokratiska partiet. Deremot ägde han

alltid stor gunst bos konungen, bvilken be-

fordrade bonom 1714 (ill akademie- kansler i Lund,

171? till öfverste- marskalk ocb 1718 till bögste

ordningsman, i bvilken egenskap ban både den be-

svärliga ocb ofta äfven förhatliga befattningen att

vaka öfver bela rättegångsväsendets gång. Redan

1699 uppböjd till friherre, blef ban nu 1714 för-

klarad för grefve. Tessins första gifte med riks-

rådet grefve Stenbocks dotter, boffröken Hedvig

Eleonora Stenbock, väckte på sin tid mycken upp-

märksamhet, emedan det ansågs för en stor for-

matenbet, att den nyadlade Tessin dristade sig fria

till en så högättad person, ocb ban måste i hem-
lighet fira sitt bröllop i Pommern. Efter hennes

död, gifte han sig med fröken Maria Rarbro Horn.

Blöt slutet af sin lefnad var grefve Tessin mycket

besvärad af podager; men fortfor dock att utöfva

både rådsembetet ocb öfverste-marskelks-embetet,

till dess ban, efter en tvist med konung Fredrik,

i anledning af en trädgårdsmästares tillsättande vid

en af kungsgårdarne, nedlade det senare. Han afled

d. 10 Apr. 1728. Bland bens många minnesvärda

mästerverk må äfven nämnas det hus vid slotts-

backen, som ban sjelf oppbyggde ocb bebodde,

bvilket au utgör boställe för öfverståt hålla ren i

Stoekbolm.

Veeftln, Carl Oostar. Det ges slägter, som

metbeorlikt framblänka, lysa en tid ocb åter för-

svinna, utan att qvarlemna något spår. Sådan var

den Tessinska. Den store arkitekten Nikodemus

Tessin hade en fader, utmärkt på samma bana

som ban, oeh dess son, Carl Gustaf, den siste af

detta namn, syntes bestämd att deråt gifva den

största glansen, men också att sluta denna ovan-

liga ätteföljd af förtjänte män. Han var född år

1695, skickades aom en bloU nettona rig yngling,

med understöd af -Carl XII, på resor i fremmande
länder oeb, efter återkomsten derifrån, i diploma-

tiska värf, gömda under titeln alt förkunna ko-

nung Fredriks uppstigande på t bronen. Vid 1623
års riksdag utsågs ban till land tmarskalkens bi-

träde, och efter faderns död 1728, n tnämndes ban

till dess efterträdare såsom öfver-bof-intendent,

en plats, bvartill hans kärlek för de sköna kon-
sterna ocb bans förtroliga bekantskap med dem
gjorde bonom fullkomligt värdig. Nya resor i

fremmande länder utvidgade denna bekantskap, äf-

veosom bans politiska åsigter derigenom bildades

ocb stadgades, tian omfattade hattpartiet, som
var Frankrike tillgiftet, ocb bvilket han under bela

sin lefnad förblef trogen. Hans fina smak, baos

goda umgängessätt, bans böjelse för litteratur och
boost, äfveosom bans obestridliga benägenhet för

konst ocb glans, drogo bonom på dess sida ocb
fjettrade bonom dervid. Målare-akademien är bans

stiftelse ocb ett af de värf, som ^b€9 booom den

mesta hedern. Vid 1738 års riksdag var baos

anseende så stort, att ban, hofvets motverkan till

trots, blef vald till landt marskalk. Hattarne voro
dervid rådande; men för att fullkomligt störta sina

motståndare, mössorna, yrkade Tessin den grund-

sats, att riksråden endast voro att anse som stän-

dernas ombud, bvilka, lika andra ombud, kunde

efter fiodtfionande afsättas, när de förlorat sina

principalers förtroende. Efter mycken strid ocb
många bullersamma uppträden, aalogs också denna

princip, som hade till följd, att de i rådet q var-

sittande mössorna förafskedades, eburu med pen-

sion. På detta sätt blefvo ständerna den enda

egentliga statsmakten, och då man vet huru de
styrdes af fremmande bofs politik, ernöll detta

utländska inflv tände således den verkliga ledningeo

af Sveriges angelägenheter. Tessin, lik andre par-

timän , visste troligen icke bvad följder baos hand-

ling skulle medföra, ocb huru han sjelf en gång
skulle hemsökas deraf. Riksråds-embetet erbjöds

bonom nu, men ban föredrog ministerplatsen vid

Franska hofvet, bvilket så väl passade både för

bans personliga smak ocb politiska principer. Han
förskaffade Sverige här en förmånlig handelstrak-

tat ocb förökade subsidier; mun blef också en

omedelbar orsak till det förderfliga ocb vaaheder-

liga kriget med Ryssland, bvars utbrott ban vis-

serligen afstyrkte, men då det redan var försent.

Efter dess slut blef ban, som emellertid hemkom-
mit ocb inträdt i rådet, skickad till Preussiska

bofvet, att underhandla om den nya I h ronföljarens

förmålning med konong Fredriks syster, och för-

vårfvade derunder både den store konongens ocb

bans snillrika systers, Lovisa Ulrikas, tillgifvenbet,

bvilken han också bibehöll till sin död, ehuru ban

en gång var nära att förorsaka en brytning med
Ryssland, som ogerna såg hans inflytelse på det

unga hofvet. Ett särdeles bevis af dettas förtro-

ende erhöll ban genom sin utnämning till guver-

nör för den späda arfprinsen Gustaf. Denna be-

fattning föranledde, booom att utgifva de bekanta

"Brefven från en gammal man till en ang prins",
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20 Tewnar. TeafTel.

hvari han noder fabelns och allegoriens drågt sö-

ker bibringa sin elev flera nyttiga sanningar och

råd. Denna bok blef på sin tid nu eket berömd,

ehuru den sedermera rönt olika omdömen i anse-

ende till den ytliga moral ocb den flärd man på-

stått ligga till grund för det uppfost ringssätt han

följde med den unge prinsen. Forändrade politi-

ska konjunkturer föranledde Tessins skiljande från

denna plats, ocb år 1760, då mösspartiet återkom

till väldet, äfveo från rådsembetet. Delta se-

nare skedde likväl i artiga former och med til-

lägg af en pension, men bvilken vid 1765 års

riksdag indrogs. Tessin, som alltid i sitt lef-

na dssätt mera rådfrågat sin smak, än sina till-

gångar, råkade härigenom i verkligt ekonomiskt

betryck. Han både likväl af sina kunskaper och

sin erfarenhet bemtat en nyttig vinst: den prak-

tiska lefnadsvisbeten, bvilken val icke gaf ho-

nom medel att afhöja motgången, men åtmin-

stone att med lugn bära den. Han afled på Åkerö,

der han tillbragt sina sista år, d. 7 Jan. 1770.

Hans samlingar och anteckningar äro af mycket

både politiskt och litterärt intresse.

Tertflttinr, ClirintoHTer, son af köpmannen Gre-
gorius Tessmar i Alten-Stettin af en urgammal

Tysk adlig ätt, blef 1655 volontär vid Sven-

ska arméen i Polen, samt utmärkte sig för en

synnerlig tapperhet ocb hurtighet, så väl i sla-

get vid Warschau som vid flera andra tillfällen.

År 1657 fick han åtfölja Svenska ambassaden till

Ottomaniska porten, hvarunder han, af nit för sin

konungs bästa, skall hafva utsatt sig för flera lifs-

faror. Omsider blef ban 1678 rådman i Stockholm,

samt sedermera tillika förordnad till inspektor öf-

ver Drottninghuset vid S:t Johannis kapell, barn-

huset och tapetväfveriet på Carlberg. Utnämndes

slutligen 1696 till byggnings- ocb politie-borg-

mästare i Stockholm, i bvilken beställning bao

följande året adlades. Han afled i April månad
1701». Sonen,

TeWmar, IjiicIvI*, ntgaf 1699 i Upsala en Pa-

neyyricuH in nntafem Caroh XII, samt blef, efter

gjorda utrikes resor, år 1705 hofjunkare vid

Svenska ambassaden till Berlin, ocb ingick 1706

8å<o ni volontär vid fältmarskalken Rehnskiölds ar-

mée i Polen. Befordrades 1709 till löjtnant vid

Helsinge regemente, 1710 till kapten och 1712

till major. Han dog 1716, ocb med bonom ut-

slocknade denna ätt.

Tentameote. Rättighet att vid dödsfall testa-

mentera sin egendom var i gamla tider en fråga

af stor politisk vigt. Det var nemligen under ka-

tbolska tiden en vanlig sed, att testamentera fa-

stigheter till kyrkor ocb kloster, bvilket innebar

icke blott en stor vinst för det andliga ståndet,

utan ock en stor förlust för kronan, emedan de

andliges egendom åtnjöt frälsefrihet. Det blef

derföre regenternes bemödande att inskränka te-

stamenlsrätten till de andlige, och striden derom

blef ibland medeltidens vigtigaste politiska tviste-

frågor. Det var den som hindrade antagandet af

en gemensam lag för bela riket, när en sådao år

1317 var utarbetad. De andlige motsatte sig nem-

ligen testamentsfribetens inskränkning. Konung Carl

Knutsson försökte förgäfves att återbörda en mängd
andeliga gods; men hvad ban ej förmådde uträtta,

skedde under Gustaf Wasa. Efter denne konungs

tid ocb sedan nya begrepp i detta afseende gjort

sig gällande genom reformationen, bar »estaments-

rätten förlorat denna politiska betydelse och utgör

nu blott en vigtig del af den civila privaträtten.

Efter nu gällande lag, får ej arfvejord på landet

testamenteras, ej heller den egendom som utgör

surrogat för arfvejord. Dock behåller surrogatet

arfvejords natur endast i första arfvingens band;

men kan sedan fritt testamenteras likasom aflinge-

jord och lösören. Efter stadsrätt åter, äger man
rätt att testamentera all aflinge-fastighet samt

-ella lösören, såvida ej bröstarfvingar finnss; men
om sådane lefva får testamentet gälla endast en
del af förmögenheten. Ärfd fastighet i stad får

deremot helt ocb hållet testamenteras endast i det

fall att allsinga inländska arfvingar 6nnas, i annat

fall blott en del deraf. Testamenten måste, för

att gälla, vara bevittnade af tvenne ojäfviga vitt-

nen, som intyga att testamentsgifvaren i deras

närvaro med fri vilja ocb fullkomligt sundt för-

stånd erkänt testamentet innehålla dess yttersta

vilja. Vittnena beböfva dock icke erhålla känne-

dom af testamentets innehåll Såsom en nyttig

försigtighet, bruka dessa vittnen genast böras in-

for domstol och der kallas till eds a flaggande, på
det ifall vittnena skulle vara döda eller icke kunna

anträffas, då testamentet sedermera bevakas, de-

ras vittnesmål i alla fall ej måtte gå förlorade.

Testamente måste nemligen bevakas inom sex må-
nader, eller å det ting som infaller näst efter det

testamentets tillvaro blifvit bekant för emottaga-

ren. Testamentet uppvisas då for domstolen eller

om emottagaren icke har testamentet i sin hand,

underrättar han domaren om dess tillvaro. Vill

åter arfvinge klandra testamentet, bör sådant ske

inom hatt och år. Den som fått testamentet be-

sitter emellertid egendomen, till dess dom fallit,

så vida ban ställer borgen; i annat fall står egen-

domen i qvarstad eller i gode mäns värd. En in-

skränkniug i testamentsrätten visar sig också der-

oti, att ingen kan genom testamente föreskrifva

villkoren för fast egendoms förvaltning längre än

för förste emottagarens ocb hans makas lifstid,

ej heller äganderätten vidare, än för första

emottagaren och ännu en efter bonom. Genom
detta stadgande är möjligheten att upprätta 6dei-

kommisser afskuren. Före tjuguett års ålder kan

ingen upprätta testamente, så vida ban ej redan

före den åldern inlrädt i äktenskap. Detta kan,

bvad mankön beträffar, nu mera endast ske genom
kongl. tillåtelse. Ett nndantag härifrån inträffar

dock om någon vill testamentera hvad ban genom
eget arbete förvärfvat. Sådant får ske redan vid

1 5 års ålder. Finnas dera testamenten af samma
person, så gäller det sist upprättade.

IVufTel, Maximilinn, öfvergaf kejsarens och
antog Gustaf Adolfs tjenst redan vid den tiden då

Riga eröfrades. Han utmärkte sig genom mycken
raskhet och tapperbet, samt upphöjdes slutligen till
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öfverste för körningens Ii fgarde eller det s. k.
nGola regementet", bvilket just onder ocb genom
Teuffel steg till ett så utomordentligt anseende.

I anledning af Koiephausens ocb Teuffels olika

egenskaper, plägade Gustaf Adolf kalla den förra

"Städet" och den senare "Hammaren", tilläggande:

"Olycklig den, som kommer emellan dem båda!"

Tyskarne gjorde sig eljest lustiga öfver Teuffels

namn, som på deras språk betyder "Djefvul", li-

kasom Tolt efter deras uttal är "Död . Svenska
konungen, menade de, må väl segra, då ban bar

både döden ocb djefvulen i sin tjenst. Uti träff-

niogen vid Wallholf 1626 anförde Teuffel under

Gustaf Horn venstra flygeln. Följande vintern led ban

eo svår motgång vid Hammarstein. Han hade tillika

med öIvers te Sfreuff, uti T\skland för Gustaf Adolfs

räkning värfvat 1,500 man, med hvilka de jost

nu tågade genom Pommern, ämnande sig till Sven-
skarne vid Pardubitz. Vid underrättelsen om denna

stads öfvergång vände Teuffel sig åt söder, för att

genom de så kallade Waldowska ödemarkerna
framtränga till Tburns, vid Dirscbau varande läger.

Genom åtskilliga af Pommerska regeringen lagda

hinder, hade tåget blifvit fördröjdt, så att Koniec-
polsky fick underrättelse derom. Han gissade af-

sigten, ocb skyndade genom åag ocb natt att gen-
skjuta Teuffel, h vilket också lyckades. Nära vid

Scblocbau mötte ban dennes trupper, b vilka, både
underlägsna och oöfvade, snart måste vika och
lemna all sin tross i sticket. De drogo sig till-

baka till Hammersteio, af Polackarne i hamn ocb
häl förföljde samt slutligen omringade ocb angripne.

I början gjordes väl tappert motstånd; men då

detta icke straxt ville bjelpa, och då dessutom de

Polska kanonerna begynte spela, förlorade de all

fattning. Förgäfves sökte Teuffel att intala dem
mod ocb att bevisa dem att faran icke var så

stor, som den syntes. De lyssnade icke til) hans

ord, ocb när ban som anförare befallde dem att

tyd*» gjorde de uppror, satte hattarna på sina

lansar till fredstecken, samt tågade så till fiendens

lager, der några togo tjen«t; men de fleste fingo

tillstånd att återvända till Tyskland mot löfte att på

ett helt år icke tjena emot Polen. Teuffel togs till

flinga, men utvexlades kort derefter, dä ban hlef

öfverste för gula regementet. År 1628 förord-

oades han till befälhafvare i Strasbourg. Efter

fler8 hjeltebragder, stupade den käcke Teuffel i

slaget vid Rreitenfeld. När deri den tappre Cal-

lenback fallit, men hans regemente icke desto

mindre fortfor att kämpa med samma ordning ocb

mod, ropade konungen till dem: "Försvaren er

gossar, jag skall snart sända er hjelp" och he-

fallte i detsamma Teuffel att rida efter några fot-

regementen ur andra linien; men knappt en minut

derefter kom en kanonkula ocb kastade Teuffel

krossad till marken, utan allt lif.

Teuninakit freden, som ändtligen gjorde ett

slut på det långvariga Rvska kriget, slöts d. 14

ffaj 1 593 uti den lilla byn Teusina icke långt

ifrån Narva. Villkoren deri voro desamma, som
Ryssarne redan tio år förut erbjudit. Sverige

skulle oklandradt behålla Estland med Narva och

flera der intagna orter; storfursten deremot skulle

återfå Kexbolm och dess län, dock icke förr än
en viss rågång emellan de båda rikena blifvit ut-

stakad. Handeln skulle på båda sidor i dess förra

goda förhållande återställas, ocb vid inträffaode

skeppsbrott, skulle begge rikenas undersåter göra

bvarandra bistånd. Lapparne emellan Österbotten

ocb Waranger skulle betala skatt till Sverige,

men de österut boende till Hyssland. Alla fångar

skulle utan lösen sättas på fri fot ocb ingen öf-

verlöpare på, någondera sidan beskyddas. Om nå-

gon enskild förhröt sig emot denna fredshandel,

skulle han straffas; men freden dock bållas lika

oförkränkt, ocb resande alltid fritt samt utan alla

binder få färdas genom det eoa landet till det

andra.

Texeira, en rik jode i Hamburg, både mångfal-

diga transaktioner med drottning Christina, då hon,

på sin andra utresa ifrån Sverige 1661, ett belt

år uppehöll sig i nämnda stad ocb äfven seder-

mera allt framgent. Hon uppgjorde med bonora

den öfverenskommelse, att ban regelbundet bvarje

månad skulle till benne erlägga 8,000 R:dr och

derjemte pä hennes skulder i Holland betala rän-

tan samt så mycket som möjligt af kapitalet.

Deremot ägde ban uppbära alla hennes inkomster

från underhållsländerna. Då slutligen grefve Wa-
sanan af Christina sändes till Hamburg ocb Sve-

rige, för att der ordna bennes enskilda angelä-

genbeter, samt derunder upptäckt ocb framdragit

eo bop försnillningar ocb underslef, hvilka flera

Christinas förvaltare, så högre som lägre sig tillå-

tit, skall Texeira, af fruktan för dylika efterräk-

ningar, hafva förenat sig med Azolini och Del-

Monte till grefve Wasanaus störtande.

Textning. Lapparna plåga, der marken är upp-

fylld af myror ocb kärr och der således , om man
blott litet afviker från den rätta kosan, svårighet

lätt uppstår att färdas fram, i sitt hemland ut-

märka den rätta stråkvägen genom täljning i trä-

den, som då kallas att Tes/a. Man täljer nemli-

gen bort ett spån på bvardera sidan om trädet,

så att der på afstånd synes en ljus fläck. Kan

man då från det ena textade trädet se det andra,

så är vägen lätt att finna. Dock är det ofta ett

betydligt afstånd från den ena textade tallen till

den andra. Af denna textning finner man emeller-

tid h vartu t man bör gå, ty Lappen täljer på den

sidan, dit man bör rigta kosan.

TIimiii, Pehr, föddes d. 21 Dec. 1737 i We~
8tergöthland, der hans fader ägde betydliga gods,

med hvilkas vård ocb skötsel sonen tillbragte

större delen af sin lefnad. Han var en af desse

lycklige, som, född med böjelse ocb anlag för

både konster rob vetenskaper, icke af bebofvet

nödgas att idka dem som brödstudier, utan få egna

dem en fri ocb otvungen hyllning ocb plocka de-

ras blommor, utan att såras af deras törnen. Det

är väl sannt, att både konsten ocb vetenskapen icke

sällan bafva något skäl att knota öfver denna

lyckans ynnest, som beröfvar dem månget alster

af deras talang, bvilket fliten eljest skulle hafva

framburit åt nödvändigheten; men afundoms ej de
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t* dödlige, son det Sr ftroonadt att få lefva för

tig sjelfve, för sio egen glädje, för sio egen till-

fredsställelse! Deras antal ar i alla fall så ringa,

alt de icke bexöfva efterverlden mycket , tilläg-

gom: äfveosom det är obeyisadt, att de verkligen

under andra förhållanden skulle producerat bvarkeo

mycket eller utomordentligt. Tbam lefde emeller-

tid för ingen del såsom eo egoist ensamt ocb en-

sidigt för sig sjelf. Ban var en sann konst- och

vetenskapsvän. d. v. s. bau samlade deras alster,

icke för att allena njuta deraf, utan för att äfven

låta andra njuta med sig, uppmuntrade deras id-

kare, understödde unga, uppväxande talanger och

gagnade det allmänna genom den upplysta vård

ban ägnade sina egendomar, i bvilkas skötsel ban

i många stycken var en eftersyn för provinsen.

Titeln af öfver-intendent ocb Nordstjernan voro

prof på regeringens aktning för bans förtjenster

i dessa hänseenden. Han afled d. 5 Aug. 1820.

JNmrsiifHM t «jM*toJb, son af kaptenen Pebr Ja-

kobsson Tbarmotb, tjeote sig upp ifrån gemen

ryttare, som ban 1630 blef under sio faders kom-
pani vid Ekeblads regemente, ocb befordrades 1655

till förare, 1 65? till fänrik och 1658 till kapten-

löjtnant. Konung Carl X gaf honom frälsefrihet

på tvenne hemman i Weslergötbland för bans vi-

sade tapperbet vid Greblins belägring; men ban

reducerades åter 1660. Utnämndes 1661 till dra-

bant, 1674 till kapten vid Södermanlands rege-

mente, 1678 till kommendant på Ljungby och

stadsmajor i Cbristianstad, 1679 till stadsmajor i

Landskrona ocb 1684 till stadsmajor i Malmö. I

denna beställning adlad 1694. Slutligen blef ban

1699 kommendant på Kuogsbolms skans. lians

dödsår är okändt, och bans adliga ätt utgången.

Tlieater, Svenska tbeatern är bufvudsabligen ea

skapelse af konung Gustaf III. Spektakel uppför-

des visserligen långt före bans tid, dels af stude-

rande vid läroverken, dels af fremmande kome-
dian! trupper, dels vid bofvet; men någon national*

tbeater, ännu mindre någon dramatisk litteratur i

Sverige fanns icke. Redan ifrån 1 500-talet fin-

nes ett och annat Svenskt skådespel. Konung Carl

IX lät uppföra skådespel af studenter, för sitt nöje;

i Upsala spelades komedier af studenter, under anfö-

rande af den lärde Messenius, som var professor der-

städes i början af 1600-talet. Vid drottning Chri-

stinas hof förekommo åtskilliga nöjen, som mera

eller mindre liknade skådespel; likaså vid konung

Carl XI:*. 1 början af konung Carl XII:s tid fanns

eo Fransysk tbeatertrupp i Sverige, för hvilken

konungen liOigt intresserade sig. På 1730-talet

inrättades en tbeater i Stockholm genom grefve

C. G. Tessias försorg, ocb Bera andra funoos sam-

tidigt. Stora tbeatern invigdes 1782 med uppfö-

randet af operan Cora ocb Alonzo. Den dramati-

ska scenen både andra lokaler. Dessutom fanns en

enskild tbeater under ledning af skådespelaren Sten-

borg, ocb en annan sådan anlades på Djurgården

af De Broen 1801. Den dramatiska tbeatern brann

app af vådeld på 1820-talet, bvarefter talpjeser-

na äfven uppföras, likasom de lyriska, på stora

tbeatern.

Théel» Daniel, son af brukspatronen Albert

Tbéel, föddes d. 10 Febr. 1744. Efter erhållen

enskild undervisning, fortsatte han sina studier vid

Upsala akademi, der han valde läkarevetenskapen,

ocb isynnerhet kirurgien till bufvudyrke. Uti den*

na hade ban tillfälle att i tre år begagna den skick-

lige Acrels undervisning ocb handledning, bvaraf

ban med stor Dit visste göra sig all nytta. År
1764 företog ban en utländsk resa, bvarunder han

besökte Frankrike, England ocb Tyskland, stude-

rade flitigt på de största sjukbus-inrättningar, och
fick deltaga uti de vigtigaste kirurgiska operatio-

ner. Efter aflagda specimina, blef ban medicine

doktor i Rbeims ocb kirurgie doktor i Leipzig.

Sedan ban hemkommit 1767, förordnades ban till

ledamot uti kirurgiska societeteo i Stockholm, ocb

1769 till regements-fältskär vid lifdrabant-korpsen.

Efter societetens val, erhöll ban 1772 konungens

fullmakt att vara preses i kirurgiska societeteo

ocb öfver-direktör ofver bela kirurgien i riket.

Vid krigets utbrott 1788, utnämndes han till för-

ste fältkirurg i Finland, dit ban genast begaf sig

ocb började inrättningen af armcens stora hospi-

tal i Lovisa. Sedan han satt detta i stånd och

anordnat åtskilliga ambulatoriska sjukbus utmed
gränsen, återvände ban om hösten 1788 till Stock-

holm. Följande året anställdes ban såsom lärare

vid en då i bufvudstaden inrättad kirurgisk skola,

bvari från under krigets lopp ett stort antal kirur-

ger utsändes till arméen. År 1792 erhöll ban på
begäran afsked från sin regementsfältskärs-syssla,

ocb kallades samma år till ledamot af vetenskaps-

akademien, bvars sammankomster ban sedan öitigt

bivistade. Han var ibland de kirurger, som an-
förtroddes att sköta Gustaf 111:* sår, sedan denne
blifvit skjuten på den olyckliga maskraden, och
deltog äfven i obduktionen af det kungliga liket.

Han afled d. 4 Nov. 1795. Öfver-direktören Tbéel

arbetade oförtrutet på kirurgiens uppkomst ocb
anseende, samt på skicklige kirurgers anskaffande

' för arméen och flottan, så att Gustaf III deröfver

förklarade sitt synnerliga oådiga välbehag. Han
var dessutom känd för en särdeles utmärkt färdig-

het ocb lätthet uti de svåraste kirurgiska opera-

tioner, ocb isynnerhet gjorde han med lycka mån-
ga operationer för blåsesten; meo befattade sig

för öfrigt icke med någon vidsträckt praktik, utan

skötte emellanåt sin nära Stockholm belägna laedt-

egendom med så mycken drift ocb insigt, att ban
äfven räknades ibland Sveriges bäste landtbusbål-

lare, och på sådan grund redan 1785 kallades af

patriotiska sällskapet till dess ledamot. lians dyr-

bara samling af kirurgiska instrumenter skänktes

af enkan till anatomiska ocb kirurgiska inrättnin-

gen i Stockholm.

Tliegner, Olof, bondson från Tbegna by inom
Wist socken af Östergötbland, föddes 1615 och
utmärkte sig redan i ungdomeo genom kunskaper

och mångsidig skicklighet. Sedan ban fullgjort

sina studier, företog ban några år utrikes resor,

för att förkofra sina insigter. Återkommen der-

ifrån, antogs ban af drottning Christina uti dess

tjeost, då bon 1654 uppdrog honom general-gu-
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Thegner. TheodorM Krassnl. »
vernements-sekreterare-beställnhigen vilT sina un-
derbållsländer. Sedermera blef ban af konung Carl

X Gustaf befullmäktigad vid redaktionsverket, ocb
1660 fick han konungens fallmakt att vara Stock-
holms stads sekreterare. Derefter befordrad till

assessor i Svea bofrätt, utnämndes ban 1668 tiTl

justitie-borgmäsfare i Stockholm, i bvilkeo egen-
skap bao vid några riksdagar förde ordet för bor-
garståndet. Kand såsom en utmärkt skicklig, ar-

betsam och driftig ämbetsman, samt hugnad med
konung Carl XI:s synnerliga förtroende, användes

ban såsom ledamot i flera kommissioner ocb andra
Tigtiga uppdrag. Vid bankens upprättande biträd-

de ban såsom ständernas fullmäktig, och sedan
kallades han att öfverse administrationen under för-

myndare-regeringen. Befordrad till vice president

i Svea bofrätt, uppböjdes ban 1683 i adligt stånd,

hvarefter ban, två år senare, förordnades till lands-

böfding i Upland ocb ståthållare på Upsala slott.

Såsom sådan uppböjdes ban 168? till friherre.

Han afled 1689. Hans son,

Tfieajoer, Johan, bekant för sin rena guds-
fruktan, sina ärbara seder ocb sin arbetsamhet,

var äfven en på sin tid mycket aktad man, med
atora insigter i alla de ämnen, som röra rikshus-

bå 1 1m neren. Han blef slutligen vice president i

kammar-revisionen, öfver honom slogs, efter ko-
nung Carl XII:s död, en medalj på bankens be-
kostnad, för det han, såsom bankofullmäktig, med
sin ståndaktighet skall bafva afböj I. ett förslag af

den namnkunnige baron Görtz, att tvinga banko-
fallmäktige till uppgifter om bankens tillstånd ocb
behållning.

Tfielnlna;* Carl Aaga»t, son af ekonomi-df-

rektören C. G. Tbelning, föddes i Westergöthland

å. 30 April 1791. Studerade först i Mariestads

skola och sedan på gymnasium i Skara, bvarifrån

ban 1808 afgick som underläkare till vestra ar-

méen. Blef 1810 student i Upsala. Efter idkade

studier derstädes ocb 1812 undergången mediko-
filosotisk examen, åtföljde ban 18t3, i egenskap

af bataljonsläkare och adjutant bos fältläkaren,

till fälttåget i Tyskland, bvarest han sedan gjor-

de sjukhusläkaretjenst. Konstituerades 1818, ef-

ter att hafva tjenstgjort såsom fattigläkare vid

Sa t ra brunn, af sundhetskollegium till läkare vid

•mbulatoriska kurhuset i Jufeta socken uti Söder-

manland, samt blef 1819 kirurgie magister och

medicin» practices adjunkt vid Carolinska institu-

tet. Skötte sedan några år såsom öfverläkare det

utvidgade kurhuset i Juleta. Redan 1819 konsti-

tuerad af serafimer-ordentgillet till underläkare vid

seraBimr-ordenslazarettet, blef ban 1821 tillför-

ordnad öfverläkare vid samma lazarett, ocb fort-

for dermed till Mars månad 1S22, bvarförutan ban

någon tid tjenstgjorde såsom öfver- fä 1 1 läka re för

Stockholms garnison. Promoverad 1822 till me-
dicine doktor, utnämndes ban samma år till lif-

medikus bos Fl. K. H. kronprinsen Oscar. Följan-

do året tog ban afsked från sin adjunktur vid Ca-

rolinska institutet, äfvensom ifrån Öfverlåkarebe-

fattningen vid allmänna garnisons-sjukbuset, ocb

blef 1824 regements-läkare vid Svea artilleri-re-

gemente. R. af W. O. 1825. Utnämndes 1829
till öfver-fa 1 1lakare vid Stockholms garnison samt

tillika ledamot i direktionen Öfver allmänna gar-

nisons-sjukhuset. R. af kejserl. Ryska S:t Wla-
dimirs-ordens 4:de klass 1830, ocb R. af N. O.

1832. Ledamot af vetenskaps-akademien, ledamot

af sundhetskollegium 1841. Kom. af W. O. 1842.

Medicinalråd 1843, konungens tjenstgörande förste

lifmedikus 1844. Riddare af Danska Dannebrogs-

orden 1845 och af Ryska S:t Annse-ordens andra

klass 1846. Död 1848.

Tlienstedt, Natlianai»! , son af fältväbeln Ma-
tbias Tbenstedt, bvilken uppnådde en ålder af 93

år, föddes d. 12 April 1731. Uti sina spädare år

var bao utsatt för särdeles många I ifsfa ror. En
gång var han nära att blifva ihjeltrairipad, men
slapp undan med en krossad baud. Kort derefter

nedsväljde han en blykula, som nästan både för-

qväft booom, om icke snar bjelp emellankommit.

Sjuknade sedan i en svår fläckfeber, ocb ansågs

flera timmar för död, så att anstalter gjordes till

bans svepning och begrafning, då en läkare lyc-

kades återställa honom till lifvet. Dessutom var

ban vid trenne särskilda tillfällen i fara att drunk-

na. Blef student 1744 i Upsala och tog 1751

tbeologiska examen, hvarefter ban några år bjelptte

kanslirådet Inre med utarbetandet af dess dialekt-

lexikon. Reste 1756 utrikes, bvarunder ban blef

filosofie magister i Greifswald. Hans resliga ocb

ansenliga växt utsatte bonom emellertid flera gån-

ger för faran att blifva bortsnappad af Preussiska

värfvare. Hemkommen, vigdes ban 1757 till prest,

då han blef e. o. bataljons-predikant vid Uplands

regemente. Utnämndes 1762 till konungeds hof-

predikant, ocb inrättade 1767 en informations-in-

rättning i Stockholm, som fortfor i elfva år, samt

ådrog sig så väl könungens störa bifall, som all-

mänbetens synnerliga uppmärksamhet Den fick

namn af Coltegium Illustre, räknade öfver 120 lär-

jungar samt några ocb tjugo lärare, ocb var be-

lägen i Storkyrkobrinken. År 1768 befordrades

Tbenstedt till ordinarie bofpredikant med säte och

stämma i hofkonsistorium, ocb 1776 utnämndes

ban till prost och kyrkoherde i Stora Tuna för-

samling uti Dalarna, der Gustaf III under sin resa

genom detta landskap, 1788, gästade bos bonom.

Känd ocb värderad icke allenast såsom prest, utan

äfven såsom älskare af naturalbistorien ocb anti-

qviteterna, hvaruti han hade ganska stora ocb

dyrbara samlingar, kallades ban till ledamot af

sällskapet Pro Fide & Ghristianismo, bvars sekre-

terare för den inre brefvexlingen ban blef, till

ledamot af patriotiska sällskapet, af vitterhets-

samfundet i Upsala, af vetenskaps- och vitterhets-

samhället i Götbeborg och af fysiografiSka säll-

skapet i Lund. Sällskapet för allmänna medbor-

liga kunskaper kallade bortom till sin hedersleda-

mot. Han afled d. 30 Juli 1808. Han bar ut-

gifvit flera afbandlingar, predikningar ocb öfver-

sättningar.

Tlieocforus Kramtif, eller Tlior Raeuiairaeon

en väl studerad Dansk ifrån Skåae, född 1590,

var under någon tid sockenprest på Seland, icke
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långt ifrån Köpenhamn, samt förordnades helt ang

till superintendent i Wisby ocb generalprost öfver

Goltland. lian berömdes såsom en lärd, vältalig,

nitisk ocb i silt embete gagnelig man, som, jem-

te andra nyttiga inrättningar, mycket ifrade för

allmogens uppfostran, och lade grunden till de för-

sta folkskolor på Goltland, derigenom att han till-

satte i församlingarna s. k. Degnnr , bvilka skulle

vara både klockare ocb skolmästare samt lära och

undervisa böndernes barn, isynnerhet uti kristen-

domens hufvudstycken. Han dog i sin bästa ål-

der 1631 af pesten, mycket saknad.

Theologl* Sveriges theologiska litteratur tillhör

bufvudsakligen den Lutherska perioden. Ifrån me-
deltiden finnes föga i behåll. Det märkvärdigaste

är S:t Britas uppenbarelser, ett ocb annat manu-

skript, innehållande predikningar, samt för öfrigt

liturgiska skrifter, breviarier, psalmer samt bibel-

översättningar, ty sådana funnos i Sverige, redan

förr än Laurentius Petri, på konung Gustaf l:s tid,

öfversatte bibeln. Reformationen gjorde epok äf-

en i den tbeologiska litteraturen. Olaus Petri

blef författare till åtskilliga stridsskrifter, brodern

Laurentius ocb Laurentius Andre» öfversatte bi-

beln, ocb snart framkallades nya stridsskrifter utaf

uppkommande religionstvister, såsom den om li-

turgien under konung Johan III, den liquoristiska

striden om användandet af vatten i stället för vin

i nattvarden, striden emot Carl IX:s Galvinism, o.

a. v. Sedan utvecklade sig det protestantiska läro-

begreppet och stelnade till en kall dogmatism, som
framträdde i akademiska disputationer och läroböc-

ker. Det blef en torr lärdom utan lefvande anda;

dock både detta sina undantag, som åter föran-

ledde strider inom kyrkan, t. ex. om Johannis Mat-

tbia? skrifter, bvilka ansågos såsom kätterska. Det

märkvärdigaste arbetet ifrån denna tid är det s. k.

Gezeliernes bibel verk, ulgifvet af biskopen i Åbo
Joh. Gezelius d. y., och utarbetadt af bonom i

förening med sin fader, den äldre biskopen Geze-

lius. Det innehåller dels rättelser af den gamla

bibelöfversät I ningen, dels förklaringar af bibeln.

Predikningarna voro, likasom all theologi den ti-

den, utmärkta för sin stela formalism; prediko-

vältaligbeten kände man föga. Detta tillstånd in-

om den tbeologiska litteraturen fortfor länge, tills

dess under förra seklet en mera kärnfull ocb frisk

anda inkom, åtminstone i bomiletiken, genom
Nohrborgs predikningar, ocb å andra sidan rhelo-

riken framstod i all sin prakt hos Lehnberg. Men

på samma gång kom äfven inflytandet af 18:de

seklets skefva ocb ytliga filosofi, som ville upp-

lösa all positiv religion. Man predikade en känslo-

sam moral, i stället för den gamla kristendomen.

Från den första af dessa riktningar, den gamla

orthodoxieo, meo lifvad af en sannt kristlig anda,

bar man en herrlig produkt i den nyss nämnde

Nohrborgs predikningar. Under de sista decen-

nierna bar man skaokt denne författare en för-

tjent oppmärksamhet, ocb i allmänhet återvändt

ifrån den ytliga empirismen till grundligare åsig-

ter. Särdeles bar vår bomiletiska litteratur blif-

vit riktad med mästerstycken af Wallin, Franzén,

Scbartau, m. fl. Den nya psalmboken utkom 1819,

ödmanns exegetiska ocb bomiletiska arbeten äro

något äldre. Flera religiösa tidskrifter, såsom Tbeo-

logisk Qvartalsskrifl i Luod ocb Ecklesiastik Tid-

skrift i Upsala, bafva utkommit; men ingenstädes

inom detta fält bar verksambeten varit så liflig,

som inom homiletiken. Vi besitta nu en rik sam-

ling af olika poslillor, i allmänhet utmärkta af en

kristlig anda. Orn det religiösa lifvet inom kyr-

kan vittna de flera religiösa tidningar, som ut-

gifvas.

Theologie doktor» Denna värdighet utdelas i

Sverige af konungen, åt hvilken han behagar, och

är således mindre att anse såsom en akademisk

lärdomsgrad, än såsom en hederstitel. Den gifves

åt prester, utmärkte för lärdom eller andra för-

tjenster; men förutsätter icke några vid universi-

teterna aflagda lärdomsprof. Dock kan den äfven

på denna väg erhållas, nemligen af dem som af-

lagdt först filosofie, sedan theologie kandidat-exa-

men och disputerat inför tbeologiska fakulteten för

kandidaturen, samt derefier tagit theologie licen-

tiatexamen och ytterligare disputerat för lireotia-

turen. Desse erhålla doktorsgraden på samma gång
som konungen utnämner andra theologie doktorer.

Detta brukar gernenligen ske vid stora högtider

inom nationen eller kyrkan, särdeles vid krönin-

gar och jubelfester. Sedan konungen utnämnt dok-

torer, promoveras de i Upsala domkyrka af erke-

biskopen. Sista theologie doktorspromotionen sked-

de 1845 efter konung Oscsrs kröning det före

gående året. Förut var doktorspromotioo efter

jubelfesten 1830, efter kröningarna 1818, 1809
och 1800, o. s. v. Theologie doktorstitel med-
för inga väsendtliga privilegier.

Tlieoloifie kttmtlilnt-exMMien aflägges inför

universiteternas tbeologiska fakulteter. Den förut-

sätter att filosofie kandidat-examen förut skall vara

genomgången ocb fordrar vanligen tre å f>ra års

tbeologiska studier, sedao de föregående filosofiska

äro afslutade. Deremot fordras icke att prest vig-

ning skall föregå. Theologie kandidat-examen om-
fattar hela systemet af de tbeologiska vetenska-

perna, så väl dogmatik, som pastoral- theologi,

kyrkohistoria samt gamla ocb nya testamentens

grundspråk ocb exegetik. Theologie kandidat-

examen befriar ifrån prestexamens undergående
y

men icke ifrån pastoral-examen, ocb medför inga

bestämda företrädesrättigheter, eburuväl den alltid

räknas såsom en merit vid presterliga befordrin-

gar. De som egna sig åt universitetslärarens kall

inom den theologiska fakulteteo i Upsala, bruka

vanligen taga denna examen, och äfven (lera an-

dra, hvilka söka sin befordran inom församlingeo.

Deremot berättigar den icke till tbeologiska gra-

dens erhållande, emedan dertill fordras utom den-

na examen, att äfven bafva utgifvit tvenne dispu-

tationer, en för kandidaturen ocb en för licentia-

turen, samt att bafva tagit theologie licentiat-

examen. Dessutom kan konungeo utnämna hvilken

han vill till theologie doktor. — 1 och för prest-

embetets erhållande fordras en helt annan ocb min-

dre tbeologisk kurs.
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Tueoloajle licentiat-examen ir den högsta

theologiska examen vid de Svenska aniversiteterna.

Dtn förutsätter» såsom förberedande prof, sä val

filosofie som tbeologie kandidat-examen, och en

tbeologisk disputation för kandidaturen. Såvida na

den examinerade efter licentiat-examen äfven ut-

gifver en tbeologisk disputation för licentiaturen,

är han berättigad till tbeologie doktorsvärdighe-

ten. Dock brokar deona icke sökas , utan blott till-

delas af konungen åt dem som uppfylla dessa vill-

kor, hvilka konungen då utnämoer till tbeologie

doktorer, på samma gång som allmän tbeologie

doktorspromotion anställas. Tbeologie licentiat-

examen innebär befrielse ifrån både prest- och pa-

atoral-examen, ocb gifver rätt att söka äfven de

största pastoraten Denna examen aflägges nu mera
högst sällan, i Upsala åtminstone, emedan den för-

utsätter ett villkor, som är svårt att uppfylla, näm-
ligen att för den föregående disputationeo för kan-

didaturen bofva erhållit betyget: cum taude appro-

batur (med beröm godkänd).

Tbeoloajisk examen kallas en pröfning, som
anställes vid universiteterna med dem, hvilka eg-

na sig åt andra än de presterliga studierna. Det

fordras nemligen för att få igenomgå de juridiska,

medicinska eller filosofiska stndiikursema, att först

hafva visat prof på en allmän insigt i tbeologi och

kyrkohistoria. Denna examen omfattar blott ett

sammandrag af Lutherska kyrkans dogmatik samt

kyrkohistorien, ungefär samma kunskapsmått, som

fordras i studentexamen. Den anställes af theolo-

giska fakulteten på särskildt dertill utsatta dagar

b varje termin, och aflägges vanligen af studen-

terne i början af deras vistelse vid universitetet.

Tlieologlska fakulteten kallas den af de fyra

afdelningarna utaf universiteternas lärarepersonal,

som är upptagen af de theologiska vetenskapernas

studium, och undervisning deruti. Denna fakultet

har Irenne olika lärokurser, med dertill höraode

examina, nemligen den allmänna theologiska exa-

men, bvilken fordras såsom ett förberedande prof

af dem, bvilka egna sig åt andra studier än de

theologiska; vidare den kurs, som fordras för er-

hållande af prestembetet, ocb slutligen de studier,

som leda till tbeologie kandidat- ocb licentiat-

examen. Dessutom äro theologiska fakultetens pro-

fessorer ledamöter i domkapitlen i de stift, der uni-

versiteterna äro belägna, ocb handbafva i denna

egenskap äfven prest- och pastoral-examen inom

dessa stift. Dessa professorer äro fyra till anta-

let ocb tre å fyra äro äfven adjunkterne, hvar-

jemte fakulteten äfven antager erforderligt antal

docenter till sitt biträde. Den theologiska fakul-

tetens ledamöter äro vanligtvis prester tillika, och

hafva utom sin lön på akademiens stat äfven pre-

bende-pastorater, dock ej docenterne, hvilka här,

såsom i de andra fakulteterna, äro utan lön.

Tbeorell» ilven Lorens» son af kommioistem,

sedermera kyrkoherden Tbeodor Tbeorell, föddes

d. 5 Nov. 1784. Blef 1805 stodent i Upsala och

var sedan några år informator i enskilda hus. Tog
1808 auskultant-examen i landtmäteriet och bof-

ratts-examen, samt sysselsatte sig de följande åren

ned landtmiterigöromål om somrarna ocb med tings-

arbete om vintrarna. Blef 1815 kopist i kammar-
kollegium, 1817 kanslist ocb 1835 notarie der-

itädes, sedan ban allt ifrån 1823 förrättat notarie-

tjensten. Erhöll afsked 1839 och inkallades 1841

till ledamot i lagberedningen. Utnämndes samma
år till ledamot i kammar-kollegium, men inträdde

icke i tjenstgöring förr an 1845, under tiden ar-

betande i lagberedningen. Blef 1846 utnämnd till

bäradsböfding i Södra Möre, ocb valdes 1848 till

rikets ständers justitie-ombudsman. Bland de af

honom otgifoa arbeten märkas: Om $tat*forfattnin-

garnas anda, af Ancitlon, öfvers.; Anekarsvardika

politiken, en blick på 48*0 års riksdag; Fabriksvä-

sendets inflytande på arbetares bergning och deras

barns uppfostran , bvilken skrift belönades med ett

pris af vitterbets- ocb vetenskaps-samhället i Gö-
theborg; Om Svenska nationalrepresentationens om-
bitdnmg\ Betraktelser och handlingar, hörande till

Reformen i nationalrepresentationen och allmänna

lagen.

Tlieorell, Johan Heter» broder till den före-

gående, föddes d. 15 Aug. 1791. Blef 1809 stu-

dent i Upsala och 1812 filosofie magister. Sys-

selsatte sig under flera års tid med privat infor-

mation till 1816, då ban ingick i konungens kan-

sli och i kommerse-kollegiom, b va rest han tjenst-

gjorde några år; men upphörde dermed i anseen-

de till uteblifven befordran. Började då beträda

den publicistiska banan med utgifvandet af tidnin-

gen Stockholms Courier under åren 1820—22. I

December 1823 köpte ban tidningen Dagligt Alle-

handa, bvilken snart ifrån ett annonsblad, som det

förut varit, förvandlades till en politisk tidoing.

År 1832 sålde han denna tidning åter, men fort-

for dock att arbeta deruti till bösteo 1834, hvil-

ket år han dessutom utgaf eo Riksdagslidning. Ifrån

denna tid till 1838 var han medarbetare i Afton-

bladet, men derifrån till 1843 års slut åter i Dag-

ligt Allehanda. Utgaf ensam, under åren 1844

och 1845, veckoskriften Vtnterbtadet , som under

de tvenne följande åren var förenad med Dagligt

Allehanda, ocb ingick 1848, då sistnämnda tid-

ning öfvertogs af ny ägare, såsom medarbetare

deri, bvilket doek efter några månader upphörde,

i anseende till skiljaktighet i politiska tänkesätt.

Då en ny tidning, Aftonposlen, under samma år

grundlades, bvaruti han fann sin politiska tro om-

fattad, iogick han såsom medarbetare deri. Utom

tidningar, bar ban äfven utgifvit åtskilliga andra

skrifter. Första försöket till författarskap var

en historisk afbandling: De två Rosornas strid om
Engelska kronan, som 1 8 1 6 vann stora priset i

Svenska akademien. En annan afbandling, Longo-

bardf*ka rikets fall, belönades 1818 med samma

akademies mindre pris. Dessutom bar ban utgif-

vit en mängd mindre brocbyrer, för det mesta af

politiskt innehall. Från 1822 till 1833 skötte J.

P. Tbeorell ett eget boktryckeri i Stockholm, från

1822 till 1827 förestod han Stockholms bokauk-

tionsverk, ocb sedan år 1834 bar ban idkat landt-

bruk.

Del. IV. 4

Digitized byGoogle



26 Tliermometer«ofc««?rvatlooer« Yfcftodotfer deo Vlee*

Ylierwometer-oHtervntloaert Genom gjorda

iakttagelser har man funnit, att medeltemperatn-

ren i Lund blott 3:ne månader om aret (Januari,

Februari och December) »tär änder fryspunkten.

Samma förhållande inträffar i Götheborg blott 2:ne

månader af året (Jon. ocb Febr.), i Wexiö, Stock-

holm och Carlstad 4 månader (Dec, Jan., Febr.

och Mars), deremot i Fablon ocb Östersand 5 må-
nader stwjit i Umeå ocb Härnösand 6 månader af

året. Högsta medelvärmen om sommaren plägar

inträffa i Juli månad, och varierar då på olika

stallen af riket mellan omkring 14° (Östersund

ocb Hernösand) ända till 17° (Carlstad, Stock-

holm, Götheborg ocb Land) samt 18 eller nära

19° (Wexiö). Se för öfrigt Värme ock tempe-

ratur.

Tlieraiier, Ulrik, född i Finland, var öfverst-

löjtnant, men bar isynnerhet gjort sig känd ge-

nom sitt store och praktfulla arbete. Det fvrdna

och närvarande Sverttje, som ban i aquat inta- maner

nigaf, ocb som ännu fortsattes med litbografierade

plancher. Tber«ner har dessutom utgifvit en af-

handliag Om Landskapsmålning. Född 1779, död

1829.

Tlifeonen, Martin, en käck Holländare eller Zee-

ländare, förde befälet på den flotta af 32 fartyg,

som den rike Ludvig De G«»er på egen bekostnad

»tröstade i Holland 1641, för att komma till Sve-

riges bistånd. Vid första underrättelsen om flot-

tans ut segling, lemnade konung Christian Göthe-

borg, och kom med nio de snabbaste af sina far-

tyg ut i Nordsjön, der han mötte Tbiessen utan-

för Schtesvig, ocb genast angrep honom. Konun-
gen måste först vika för öfvermakten; men då

amiral Tbiessen med sitt skepp ifngt följde efter,

blef han öfvergifven af de flesta sina sjökaptener,

ocb kunde med möda draga sig tillbaka til i Listers

djup, der han blockerades af Danska flottan. Nå-
gon tid derefter försökte ban en ny strid, men
som ej bief afgörande. och återvände derpå i slu-

tet af Maj till Holland. Den 1 Juli lopp han åter

ut meå sin 22 segel starka flotta, befriade det

belägrade Götheborg, samt seglade .sedan med hir-

aad Svensk flagga genom Öresund, midt under ka-

nonskotten från Kroneborg och Danska kanonprå-

marna vid Saltholmen. Utan att kanna erhålla nå-

gon lots, seglade ban djerft genom å^n s. k. Flint-

rännan förbi pråmarna. Der utanföre mötte han

konung Christian med tio Danska örlogsfartyg,

hvitka dock snart drefvos undan. Längre ned för-

följdes han af 30 Danska fartyg; men de snabba

Holländarna seglade hckligt undan och framkom-
no slutligen till Kalmar. Den käcke Tbiessen, då

ban derifrån reste till Stockholm, hedrades med
en präktig guldkedja, fick ett årligt underhåll af

iOO R:dr samt uppböjdes i adligt stånd med nam-
net \nkai hMm, h varefter ban sändes tillhaka till

sia flotta vid Kalmar. Den 5 Oktober t b 14 för-

enade ban sig med Svenska flottan och afseglade

söderut, ocb d. 13 Okt. angreps Dan«ka flottan

vid Femern samt led ett stort aederlag. Tbiessen

•astnllde en förfärlig jagt. Af de flyende Danska

fartygen blef ett uppbrändt, fyra tagna, fyra ja-

gade på grund ocb tagna , ocb tre andra jagade på
grund, der de dock skyddades af landbatterierna.

Förskräckelsen bland de flyende var så stor, att

ett Holländskt fartyg tog två Danska, ocb Tbies-

sens lilla avisjakt eröfrade ett Danskt skepp af 28
kanoner. Efter slaget seglade Tbiessen bem igen.

Denne sjöbjelte dog 1657.

TttlnajMltifttia var en gammal skatt i Sverige. All

skatt bar ursprungligen hos våra förfäder varit

bevillning, och blott genom bäfd öfvergått till na-

turen af ständig skatt. Flera sädana gamla be-

villningar omtalas i landskapslagarna, ocb öfver-

gingo redan tidigt till naturen af ständiga skatter.

Ibland dessn var tbing«lama, som betalades de år

då krigståg é%åe rum, likasom ledongslama erla-

des, då fred rådde och var en slags ersättning for

krigstjensten.

Ttiln*T«iaifen, Tlilngavitni, Tliingamatnaa-
vitnl kallades de män, som varit tillstädes på

tinget. De voro skyldige att bära vittnesbörd om
det som förefallit d«*r. Thingsmännen voro repre-

sentanter af menigheten, sedan denna upphört att

i massa infinna sig. Thingsvittnens utsago gällde

såsom fullt bevis. Det antal tingsvittnen, som
fordrades, var olika efter sakernas olika beskaffen-

het, — tre, sex ända till tolf.

Tliinejvall, Joliau, son af borgmästaren i Fi-

lipstad, Ingemar Tbingvall, föddes 1667 och blef

1691 magister i Upsula; prestvigd 1692. Tjenst-

gjorde sedan såsom bofprest ocb blef 169? Carl

XU:s öfvcr-bofpredikant, samt 1701 fält-superin-

tendent. Han var en utmärkt andlig talare for sin

tid, och hans predikningar berömmas såsom i bog
grad förträffliga. Han afled utanför Sendomir i

Polen, d. 13 Dec. 1702, just då han, ehuru blott

trettiofem nr gammal, blifvit utnämnd till biskop

i Götheborg, och d»t berättas att konungen, h v i 1 -

ken baft en synnerlig bevågenhet tör denne ut-

märkte man, fält tårar dä ban fick se liket, nå-

got särdeles ovanligt bos den annars alltid så föga

blödige Carl XII.

TItiorIbniiung, af fornnordiska ordet Thiod, som
betyder folk, är en benämning, som uti gamla

urkunder finnes tillagd sndane konungar, som herr-

skade öfver ett helt folk, till skillnad från små-
konungar, fylkeskonungar och skattkonungar, bvil-

ka sUrde öfver mindre f\lken. Det är rätt, be-

ter det i Eddan, att kalla en konung, som herr-

skar öfver hela riket, för en thiodkonung, ty en

sådan konung bar många länder under sig, der

ban tillsätter skattkontingar och jarlar, hvitka

skola dömma landslag och värja riket för ofred

i sådana landskap, som äro aflägsna från konun-

gen, och skola des«as domar och straff alltid vara

lika gällande med sj«*lfve tbiodkonungens.

TliloftolrVr ilen %'l»e från l|\ine, ett ställe uti

Asder i Norrige, var bnfskald hos konung Harald

Hårfager i Norrige, och bar uti ett långt qväde

besjungit denne konungs förfäder ända från Odin.

Detta qväde, som ännu fanns q var på Snorre Stor-

lesons tid, lades af bonom till grund för Ynglinga-

sagan, bvar ii t i han, ifrån och med konung Fjol-

ner, för nästan hvar konung anför en eller par
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verser af skalden Tbiodolfer. Äfve» »ti den yn-

gre Eddeb anföras flera st \ eken af hans qvaden,

däribland det af booom författade vidlyftiga qvi-

det till Tbors ära, sam fatt namn af Honttånya.

Att detta icke saknar högre poetiska skönbeter,

synes, bland annat, af följande verser:

Ån man minnen qvar äger,

Att Jétnarnas froklan (Thor)

Angrep Griotanagärds jätte

Från sin åskvagn.

Jordens son åkte

Till jernleken (striden). Månvägen (loflen)

Under bonom dånade.

Meiles broders mod svallade.

DaIden broder ej då

Den glupska menniskoflenden

Från bergen skonade.

Bergen skakades och brosto,

Himlen den höga brann.

Jag sporde alt bergens bval6sk

Myckel förskräcktes, då ban

Sin väldige fiende skådade.

Tlijitire (mytb.) En trogen tjenare bos dunder-

guden Thor, och som föl jde denne gnd öfverallt

på bans resor och äfvenlyr. Hans syster bette

Röska; äfven bon följde vanligen Tbor på hans

färder.

Tlijttswe (mytb.). En rik ocb mäktig jätte, hvil-

ken hade sin boning på Tbrymhem* fjäll i Jo t un-

bem; hans fader var öl valde, den rikaste af alla

jättar; bans bröder voro Ide ocb Gäng. Det be-

rättas att när Öl valde dog ocb bans myckna guld

skulle delas mellan de trenne sönerne, togo de,

bvar ocb en, munnen full och delade sålunda myn-

tet. Deraf kallade skalderne guldet jättars mun-

räkning. — Tbjasse omtalas mycket i de fornnor-

diska sagorna, lian var skickl g i trolldom och

både en örnhamn, den han som oftast iklädde sig,

dä hao ville förfölja en fiende.

TholMOtler, Pehr Willaelus» enligt Solna

kyrkobok född 1763, men enligt ett akademiskt

betyg d. 6 April 1770, uti II vet landa församling

af Wexiö stift, var, ehuru utan allt rykte, en

man af utmärkta kunskaper. År 1791 blef ban

ttndent i Lund orb (792 i Upsala. Från Upsala

begaf ban sig I79t till Stockholm ocb började

så «om extra ordinarie arbeta i riksarkivet. EU
erhållet arf satte bonom då i stånd att företaga

en resa till Paris orb T\skland, b varunder beo

lärer blifvit filosofie magister i Göttingen. Hå-

gen för nordens antiqviteter dref honom derifrån

till Köpenhamn, der ban någon tid tjenst gjorde

vid Arna-Magn»anska institutet. Härifrån ankom

ban till Stockholm, utruslad med dyrbara samlin-

gar ocb vidsträckta kunskaper, men alldeles ut-

blottad på penningar, b vilka ban för öfrigt synes

föga bafva förstått att sköta. En informalor>be-

fattning, som han erhöll, upphörde snart, ocb i

December 1797 emottogs ban i inackordering bos

en sekreterare lljerner. Denne, som emot några

gamla klädespersedlar tillhandlat sig rättigheten

till ea mängd Tholaader tillhörige dyrbara böcker

ock fjajMskrtpter, förskingrade dessa ock sålda

papperen under Tholanders sjukdom såsom maku-
lator i bökarbodar. Den sålunda plundrade, som
härför började rättegång, uppgaf i sin stamnings-

inlaga, att Svenska bistonen i dessa samlingar

gjort en kännbar förlust. Följande året kem Tho-
lander till Ulriksdal såsom trädgårdntärling, i bvil-

ken befattning ban fortfor till t »01, då ban blef

vikarierande skolmästare vid Ulriksdal; 1806 blef

han ordinarie. Omkring år 1*08 blef Trioländer

känd bland de lärde för en förslagsmening om den
Persepolitanska spikskriften, ocb vann derigenom

den lärde Gjörvells gunst. Genom dennes försorg

blefvo bans uppsatser granskade af Ödmann oeb
Norberg. Efter inhämtande af deras anmärknin-

gar, skref han i ämnet en afbandling på Franska,

bvilken Gjörvell meddelade Ryske ministern Such-

telen, som derefler blef Tholanders gynnare ocb

sände afnandlingen till den namnkunnige Sitrettre

de Sacy, bvilken egnade den en närmare uppmärk-
samhet ocb larer tryckt den i något periodiskt ar»

bete. Vid Götbiska förbundets stiftelse, kallades

Tholander till medlem deraf. Till Iduna lemnade

ban flera värderika bidrag, »åsom: Solar Ltöd, med
öfversältning från Isländskan; Ammarknmyar rö-

rande Gonin**o*s BauUL] Ota åttekoyar ; Hcxknf-

ninq ofotr ett yatnmaU diyckenhont , m. m. Han
uppsatte äfven första häftet af Mvneum Typogra-

phtcum ^ohmuinum
, på Sobms begäran, sedan den-

ne till kongl. bibliotbeket skänkt sina samlingar

till boklryckerikonslens historia. Då Svensk Lit-

teraturtidning började ut gifvas, anmodades ban att

J>itråde *å<om medarbetare, orb ban författade äf-

ven deri flera artiklar. Genom skrifvelse från N.

Rosensteio kallades ban 1614 till redaktör af de
handlingar, som fråo konsistorierna inkommit till

oppfostringskommittén, angående skolornas tillstånd

i stiften, samt att tillika öfvervara kommitténs

sessioner. Med mycken noggrannhet utfördes detta

vidlyftiga arbete i tabellarisk form ock med full-

ständigt register ofver det hela. I Maj månad
1815 träffades han af en Mark fctodstftctning,

bva refI er bnn aldrig återvann helsan. Ännu på
sjukbädden fortsatte han sina studier ocb lärde sig

då Georgtska språket. Han afted d. 1 A Nov. 1 6 1 5.

Sina samlingar öfverlemnade ban till Götbiska för-

bundet, bvilket ofver benom lät uppresa en enkel

minnessten. Med en bräcklig och vantkaplia: kropp,

hade Tholander en fri*k och litlig själ. På «enare

åren lugn ocb ädel, sökte ban genom ordentligbet

ocb ett indraget lefnadssätt godtgöra en omognare
ålders utsvåfningar, bvilka lära bafva öfverstigit

gränsorna af van I ig ungdomsyra.

TIsolatne]er* •»Mtrlfc son nf grosshandlaren

ocb stadsmäklaren Carl Tholander, föddes d. 28
Nov. 1806. Blef 1822 student i Upsala, filosofie

magister 1827, kirurgie magister 1832 ocb me-
dicine doktor 1835, då han vid promotionen i

Upsala innehade för*ta hedersrummet. Ilar sedan

1832 varit praktiserande ocb m>cket anlitad lä-

kare i Stockholm, samt från dess början medar-

betare uti Tidskrift för Läkare och Pb»rmereeter,

bvaruti kan bar författat flerfaldiga afbandlingar.
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28 Tholljn, Thomander.

Yholljn» Peter von» ingick som gemao soldat

i Engelsk ocb sedermera nti Holländsk tjenst, der

ban vid sjöstaten deltog oti en mängd märkvär-

diga bedrifter samt tjente sig genom tapperbet opp

till löjtnant. Vid återkomsten till Sverige blef ban

1701 amiralitets-löjtnant. Befordrades 1706 till

ryt tmastare af Åbo ocb Björneborgs regemente

,

b varifrån ban 1709 transporterades till ryttmästare

vid Uplands femmännings-regemente. Sedan ban

ådagalagt utmärkt tapperbet i slaget vid Helsing-

borg, blef bao följande året major, i bvilken be*

ställning ban 1717 upphöjdes uti adligt stånd, med
bibehållande af sitt förra namn. Är 1719 erhöll

ban afsked såsom öfverstlöjtnant; men utnämndes

1728 till stadsmajor i Stockholm. Han afled 1742.

Tlioinse skatt» äfven kallad S:t Rgidii skatt, var

en gammal inkomst, som domkyrkan ocb kanikerne

i Linköping ålnjöto af vissa orter inom stiftet.

Deras rättighet bärtill bekräftades af konong Wal-
demar på Söderköpings riksdag.

Tlioinseun» Göran Jakob» son af regements-

pastorn, sedermera prosten ocb kyrkoherden Tho-
mas ThomsBus, föddes d. 5 April 1786. Redan
1802 student i Lund, började ban då gifva den

moderna litteraturen företräde framför den antikt

klassiska , ocb ville derföre ej taga magistergraden.

Hans fromma moder både bos honom inplantat en

innerlig gudsfruktan, och tillfrisknad från en sjok-

dom uppträdde han snart såsom en hänförande

predikant. Han prestvigdes 1809 med kunglig tillå-

telse, och omkring samma tid begynte hans from-

ma känslor först uttala sig i poetisk form. Han
otgaf så tid efter annan: barnapsatm\ Enstighets-

tankar af en ung studerande ; Sånger öfver Jesu li-

dande; Sånger titt Guds och Jesu Christi forherrti-

gande samt Försök till reitgionssdnyer för barn. Ge-
nom dessa milda ocb enkla sånger vann Tbomaeus
sig först en publik, hvilken alltid var så stor, att

han med lätthet fick förläggare för allt större ar-

beten, och kunde Iefva på honorarierna under ej

sällan inträffande längre tjenstlösbet. Så fortfor

ban att i nitton år lefva såsom adjunkt, aldrig en

persona gråta bos domkapitlet, ehuru ingen för-

nekade hans presterligbet, hans litterära flit och
rena lefnad. Oupphörligt läste och författade denne

oförtrntne kunskapsälskare. Då ban reste från stif-

tets ena ända till den andra, måste ban alltid med-
föra sin bokkista, ofvanpå hvilken' han red gren-

sle, då han ej fick rum jemte densamma i

vagnen. Under tiden ökades alltmer hans kunska-

per och upparbetades bans stil, så att ban snart

framstod såsom en sjelfständig man, den der

or egna synpunkter bedömde b vad ban afhandlade.

Han är än i dag den ende, som gifvit oss en

Svensk kyrkohistoria fulländad; hans Kristna kyr*

kans historia i Sverige är nämnd äfven hos utländ-

ske författare med aktning. Den nya npplagan,

kallad Skandinaviens Kyrkohafder , är ännu en ound-

gänglig examensbok. Den flitige Tbomaeus arbe-

tade dock icke blott i kyrkans historia, utan ock

i Svenska och allmänna historien, b vari låroböc-

ker, som flerestädes blefvo antagna, med omsorg

skrefvos; äfveoså författade han goda läseböcker

Blef bofpredikant 1816. Han sökte jemnt befor-

dran, men förgäfves, till dess ban ändtligen 1828

blef kyrkoherde i Cbristianstad. Utnämndes till

prost 1830. År 1845 fick han, bvad David ut-

bad sig, "falla för Guds hand och ej menniskors.
1*

På en resa d. 8 Aug. träffades han af åskan, då

ban skulle öppna en grind nära Harplinge kyrka,

omgifven af sina tre små barn, som gjort honom

sällskap, och hvilka funnos i böner vid sin from-

me faders lik. Bland hans många skrifter må,

utom de redan anförda, nämnas: Sveriges historia;

Korta biografier öfver de berömdaste theotoger; Läs-

ning för prester; Svensk Plutark; Allmänna verldshi-

starten för ungdom; Vertdens största regenter; Märk-

värdigheter ur allmänna kyrkohistorien ; Strödda pre-

dikningar m. fl., till ett ganska stort antal.

Tlioinander» Johao Heorlk» son af vice pa-

storn magister Albrekt Joban Pisarski ocb dotter-

son af prosten Thomas Tbomaous i Pjelkinge, föd-

des d. 16 Juni 1798. Redan vid 14 års ålder,

då ban 1812 kom till Lunds akademi, både ban

skri fvit predikningar ocb komedier, ocb innan kort

företog han sig att på Latinsk vers behandla ett

nog vidlyftigt ämoe, nemligen verldsbistorien. Snart

fördelaktigt känd, icke allenast för snillrikhet, utao

ock för djupa kunskaper, förordnades denne medel-

löse yngling, blott 17 år gammal, mot slutet af

år 1815 att förestå ett kollegat i Carlshamn, bvar-

med ban fortfor till våren 1817, då han återvän-

de till Lund. Här studerade han med största if-

ver, men brydde sig dock icke om, ehuru mång-

sidigt bildad, att läsa för graden. Icke desto

mindre var bans anseende i Lund ganska stort,

så väl bland lärare som lärjungar , till bevis hvar-

på den anekdoten anföres, att då ban en gång

1S20 infann sig på doktor Hylanders lektion, gub-

ben sk\ndade sig att afbryta densamma med till-

kännagifvande, att föreläsaren nn hade en lärd till

åhörare. Prestvigd 1 82
1

, förordnades ban til) pre-

dikant vid Carlsbamns kastell, hvarmed ban några

år förenade kondition uti privata bus. Han bör-

jade 1824 utgifva öfversättningar af Shakespeare,

derpå följde flera andra, ocb snart erkändes han

allmänt såsom Sveriges lyckligaste öfversättare.

Så öfversatte han Om det fullkomliga goda eller

Tyska Theologien från gamla Tyskan, Molnen af

Aristopbanes, Man/red af Byron, Brufus efter Vol-

taire, Amanda frän Spanskan och Prudentit Latin-

ska sånger. Ypperst i detta hänseende ansågs

dock hans originella försök till öfversättning af

Nya Testamentet. Höstterminen 1826 kallades Tbo-
mander att hålla exegetiska föreläsningar inom

theologiska fakulteten i Lnnd och följande året

konstituerades han, ehuru ograduerad, bärtill af

akademiens kansler. Nu framträdde Tbomander

tillika med H. Reoterdabl med en Theotogisk Qcar-

talskrift, som snart vann stort och allmänt anse-

ende. År 1831 utnämndes ban till e. o. adjunkt

i fakulteten: ban hade då redan utgifvit en sam-

ling Predikningar och Skriftetal samt en Predikan

tid jubel/esten. Mycket ifrågasatt till domprostbe-

fattning i Lund, måste ban dock, ehuru med sin

öfverlägsna skicklighet, stå tillbaka; men vid Theo-
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ogiska fakultetens nya organisation ingick Tbo-
mander deri 1833 såsom pastoral-professor. Ensam
Svensk blaad fem utländningar promoverad till the-

ologie doktor med hedersdiplom af universitetet i

Köpeabamo 1836, kallades Tbomander 1838 till

ledamot af den nya kommittéen, tom då tillsattes

att öfverse kyrkolagen, ocb bar derinom intagit

ett ej ovigtigt rom. Kommittéen började arbeta

med ledning af Thomanders Förstag till kyrko-ord-

ning ocb i kommittéens arbeten bar ban alltsedan

rastlöst deltagit. Ifrig förfaktare af nykterheten,

bar ban arbetat derför med förträffliga tal och

predikningar, afvensom genom sitt ntgifna För-

evar lör nykterhetstdllskaperna. Med 1840 inträdde

han på riksdagsstridernas tummelplats, der ban allt-

sedan varit en bnfvndman för den liberala frak-

tionen. Vid alla de tre riksdagar ban sedan dess

bivistat, bar ban varit ledamot af statsutskottet,

bvarinom ban haft sin största verksamhet ocb ågt

stort inflytande. Mycken förtjenst af kyrka ock

skola bar han dessutom förvärfvat sig genom sin

verksamhet för åstadkommande af anslag både för

folkskolan och för de lärda bildningsanstalterna.

Ehuru allmänt erkänd såsom en bland Sveriges

nuvarande ypperligaste andliga talare, bar ban dock

vunnit ett lika stort anseende såsom parlamenta-

risk talare oeb flera gånger blifvit för sina före-

drag med rätta beundrad. År 184? öfvertog ban

med Kongl. Maj:ts tillåtelse tbeologia dogmatica,

lemoande pastoral- professionen, ocb i848 blef ban

utnämnd till ledamot af N. O. Sedan flera år till-

baka var han inspektor för Skånska ocb Bleking-

ska nationerna vid akademien i Lund. Utnämnd
1850 till domprost i Götbeborg. Bland de af ho-

nom senast utgifna arbeten märkas: Predikningar

ojver de årliga Sön- ock Högtidsdagar.

Visornas, som förde tre liljor i sitt vapen, men
om bvars härkomst och tidigare lefnad man nu-

mera saknar alla underrättelser, blef kanik 1414,
prost 1423, ocb 1430 enhälligt vald till biskop i

Strengnäs. Han stod i början uti synnerlig nåd

bos konung Erik XIII af Pommern, bvilken äfveo

1431 ifrigt anmälde bonom bos domberrarne i

Upsala, att de måtte välja bonom till erkebiskop.

Deremot gjorde Thomas booom trogen tjenst vid

det förbunds upprättande, som ingicks med Engel-

ske konungen i Kalenburg 1432. Året derpå blef

det slut med denna vänskap, ty då protesterade

biskop Thomas, tillika med biskoparne i Skara

ocb Wexiö uti en offentlig skrift emot konung

Eriks laglisa val ocb 1434 nnderskref ban i Stock-

holm, tillika med flera andra biskopar, ett bref,

som skulle afgå till Norrmännen, om konung Eriks

omilda regemente. Detta oaktadt blef ban, såsom

konung Eriks medhållare, af Engelbrekt tagen till

fånga i Wadstena; men snart åter lösgifven. Se-

dan deltog ban nti flera herredagar ocb bans namn
finnes under de flesta den följande tidens vigtigare

bref ocb handlingar. Han dog d. 22 Jan. 1443.

Denne biskop Thomas är särdeles märklig såsom

en af våra äldsta Svenska skalder, ocb bans poe-

sier sakna merendels bvarken skönhet, ren stil el-

ler värdighet. Engelbrekt»visan, diktad af honom,

sjöngs länge af Svenska allmogen och vittnar om
ett äkta frihetssinne, såsom t. ex. då ban säger:

O ädla Svensk, do statt nn fast,

Och bättra det som fordom brast,

Du late dig ej omvända!

Du våge din bals ocb så din band,

Att frälsa ditt eget fädernesland;

Gud må dig tröst väl sända.

En fågel han värjer sin egen bur,

Och så göra ock alla vilda djur,

Nn märk hvad du bör göra;

Gud bafver gifvit dig sinne och själ,

Var hellre fri än annans träl,

Så länge du kan dig röra.

Lika stor kärlek för fribeteo framlyser öfverallt >

de sånger biskop Thomas författade, ocb dessa na

öfver fyra buodra år gamla qväden skulle i flera

afseenden kunna jemföras med ocb äfven anses

ofverträffa månget senare tidens skaldestycke, så-

som t. ex. då ban qväder:

Frihet är det bästa ting,

Som sökas kan all verlden kring,

Den frihet kan väl bära.

Vill du vara dig sjelfvan buld,

Du älske frihet mer än guld,

Ty frihet föder ära.

Jag råder nu dig bafva frihet kär,

Om du kan märka hvad frihet är,

Hon är ej god att mista.

Frid ocb frälsning drager hon hem,
Hugnad och glädje allom dem,

Som skylas af hennes qvistar.

Frihet är en segerhamn,

Det visar frihet med sitt namn,
Dem, som henne kunna lida;

En säker hamn för vind ocb våg

Frihet beskärmar både bog och låg;

Ty bör man frihet pryda.

Om man jemför dessa kraftfulla och vackra ver-

ser med de ömkliga och innehållslösa rimmerier,

som ännu på 1700-talet frambragtes bär i Sveri-

ge, kan man ej annat än beundra deras för sin

tid oväntade klarhet och nppliöjdhet. Af biskop

Thomas finnes äfven på prosa ett Bref till riks-

marsken och riks/öreståndaren Carl Knutsson, bvar-

nti ban på ett kraftigt ocb ädelt språk nitalar

sina tänkesätt såsom medborgare, själaberde och

vän. Alltifrån den tid Erik Puke blef förrådd, var

biskop Thomas aldrig glad och grämde sig så

mycket deröfver, att Carl Knnlsson svikit den lejd

han underskri fvit, att han aldrig mera ville in-

finna sig i rådet, och icke längre ansåg sig värdig

att välsigna Herrans lekamen eller utdela nattvarden.

Thoinan, Anglut, en lärd och ansedd man af

Engelsk härkomst, blef år 1209 konfirmerad till

biskop i Finland. Med påfvens tillstånd flyttade

ban 1228 biskopssätet från Rendamäki till Åbo,
oeb samma år fick ban påfvens stadfästelsebref för

sig ocb sina efterträdare på de lundar och afgudabns,

som i hedendomen varit invigda till afgudadyrkan.

År 1234 skänkte han några ägor i Masko socken

Digitized byGoogle



30

åt en sto landsman och k »plan. Till följe af några

förföljetser, öfvergaf nan sedan Finland ocb sitt

embete samt begaf sig till Gottland, der han

länge uppehöll sig, utan att vilja, ehuru derom

påmint, komma tillhaka till sitt biskopsstift. Är
1248 ofled ban i Wishy bos dominikaner-munkar-

ne, till bvilkas orden ban förut hört. Några för-

fattare upptaga honom bland våra Svenska beigoo

Af ett påfligt bref vill det synas, som om ban till

den ändan uppehållit sig på Gol I land, på det att

ban måtte afslänga de omkring Finska viken bo-

ende hedniska folk från all handel ocb tillförsel,

samt dymedelst tillfoga dem *kada eller tvinga

dem till fogligbet och kristendomens anlagande.

Thomas» JoiinniiiH, af obekant härkomst, en

ganska lärd ocb vidtberest man samt magister,

blef först kanik vid Upsala domkapitel. År 1341

fbrordnades ban till adjutor eller biträde åt bi-

skop Ro i WexiÖ, der han skickade sig så väl,

alt ban 1344 enhälligt valdes till dennes efterträ-

dare. År 134? fick ban af konung Magnu* Eriks-

son nppdrag att tillika med 8:1 Rrigittas son, rid-

daren Birger Ulfsson, be sörja om Wadstena klo-

sters byggnad, bvarmed ban flera år var ifrigt

sysselsatt. Sedermera åtföljde ban någon tid den

heliga Brigitta pä dennas pilgrimsfärd; men åter-

vände derpå hem, bvarefter ban dels deltog i rå-

dets förhandlingar, dels skötte om klosterb>ggna-

den i Wadstena. Deremot tjenstgjorde han ej

alltid som biskop i silt stift. Hans dödsår är

obekant; men han lefde ännu 137 4.

Tlioniitft» Junker, osäkert om han är densamme

som en Thoina* Eriksson af vapen, bvilken 1512

finnes nämnd såsom befallningsman på Roseborg,

var åren 15*20 ocb 1521 konung Christian Tyranns

böfvidsman på Abo slott, som han meå tapperhet för-

svarade mot den belägrande Nils Westgöthe. Denna

Junker Thomas be*krifve«, såsom en lika grym ocb

vildsint man som sin herre. Då konung Christian för-

nyade befallning om Svenska adelns utrotande an-

kom till Finland, ui förde ban den med yttersta

stränghet, så atl sjelfve den gamle Hemming Gadd,

bvilken så mycket bidragit till Christians fram-

gång, måste i Tavastebus lägga sitt bufvud under

bilan. Junker Thomas gjorde i Abo flera lyckliga

alfall mot Nils Westgöthe, ocb vid ett af dessa

fick han dennes broder, Bengt We*tgötbe, till fånga.

Honom lät han dagen derpå hänga, jemte flera an-

dra Svenska adelsmän, oppå slottsmuren i de be-

lägrades åsyn. Allt Svenskarnes bemödande att

drifva honom ur slottet var fåfängt. Slutligen

omkom Junker Thomas på följande sätt: Han
sändes af Norrby med undsättning till Stockholm

i Juli månad 1522. Då han kom mot Furusund,

skickade han ett litet fartyg förut alt bespeja

farleden; men Erik Fleming låg der med Sven-

ska tiotian bakom några öar ocb borttog fartyget

så hastigt, att Junker Thomas ej fick några un-

derrättelser derom. Skyndsamt sattes på fartyget

Svensk besättning, som påklädde sig Danskarnes

kläder, bvarefter skutan styrde äter ut emot Jna-

ker Thomas. Då denne säg benoe återkomma,

hoppade bao, ny fiken efter tidningar, uti sin skepps-

båt och lat ro stg till fartyget. Svenskar et ego

och böllo sig stilla. Då Junker Thomas kom till

farhget, frågade bao dem, bura det stod till.

Allt väl, svarade de, bvarpå ban steg med ena

foten inom skeppsbord, men i detsamma märkte

ban de främmande ansigtena ocb sitt misstag. Ha-

stigt ville ban då kasta sig tillbaka i sin slup;

men blef fasthållen och fängslad af Svenskarne,

allt med största skyndsamhet och tystnad. Derpå

vände de om med fartyget ocb seglade ioåt sun-

det igen Finska flottan, troende alt Junker Tho-
mas styrde tåget, följde efter; men snart fann den

sig belt och hållet innestängd af den Svenska.

Alla fartygen eröfrades bastigt, blott ett enda,

kalladt dea Finnka Pnn*en
f

försvarade sig hela

dagen, till dess slutligen Svenskarne sköto eld

deri, och det nedbrann med gods ocb manskap.

Junker Thomas kunde, för sin mxekna föröfvade

grymhet, ej få någon nåd. Han utfördes till Ty-
nelsö, och blef der upphängd i en ek. Då han sig

tillredelserna bärtill, härmade det honom mest, att

ban ej aktades värdig ett tåg af bampa, utan

skulle bängas uti ett
n
hastrep."

Tlioiim» tfkrifvMr*?, blef 1530 fogde öfver sö-

dra Fioland och 1535 fogde öfver Åbo slott och

län.

TlMMHtta, Ohntar Henrik* expeditions-sekre-

och kan>ler-sekreterare vid Lunds akademi, död

1823, är författare till några sånger, såsom:

Gamla och nya »eklet; Noräen* qviuna; Sång titt

Hotahui; Smålåndmnyen\ Resor Uti Droitmnyholm

och Lolon.
TiioiiMon * Axel Patrik * son af kaptenen Tho-
mas Thomson, (öddes IH71 på Warhergs slott

ocb blef 1684 volontär vid gardet. Befordrades

*16ttS till fänrik vid Södermanlands regemente och

1694 till drabant. Alltifrån krigets början 1700

och ända (ill konung Carl Xll:s död 1718, bivi-

stade han med lapperhet alla de mångfaldiga träff-

ningar, uti bvilka d roban I korpsen deltog, och ut-

märkte sig vid flera tillfällen. Bfter förutgående

befordringar blef han 1719 utnämnd till ofverst-

löjtnant vid drottning Hedvig Eleonoras lifrege-

mente till häst. Fick 1723 af»ked med dubbelt

underhåll ocb utnämndes 1742 till öfverste samt

kommendant på Warbergs slott, der han afled d.

24 Juli 1748. Han var eo af de gamle käcke

Carohnerne.

Tiiwr, äfveo benämnd Åke Tlter, Göthernes

gamle Gud, bvilken sjelfva Asarne sedan erkände

för starkast bland Gudar och menniskor, d\rkades

redan längt före Odens ankomst till norden såsom

styrkans, stridens ocb åskans gudomlighet, och

hans d>rkan fortfor att vara vida utbredd äfveo

sedan Asarne infört sin nva lära med öfverguden

Oden, ja till ocb med på flera ställen d\rkades

ännu länge ^ien gamle Thor, då redan Oden ocb

hans Asagudar måst allmänt vika för den llvite

Krist. Det lägre folket, isynnerhet i södra Sve-

rige, bar egentligen aldrig varit Odens d\rkare;

det dyrkade alllid förnämligast Thor, då deremot

Oden var de förnämare», de rikares och mäkti-

gare! Gud. Uti Nornge dyrkades Thor mest af
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alla gudar, åfven bland de högra. Ännu i dag år

ej Thors mioae helt och hållet utslocknad t bland

•limogen, synnerligen i södra Sverige. Öfverallt

benämne» åskan der anno Thordon, åskstrålen Ther-

vigye och den efter Thor o påkallade Thotsäayen

nm*es märkligare ån andra dagar; då feegrafvas

ieke gerna några lik, inga brudpar vigas, inga

barndop hållas på en sådan dag. Af Thors namn
benämnes ofven insekten ThortnHjye etter Thoréy/mt

,

ursprungligen Therdjefovfen , i bvilken benämning

lått spårat en yngre läras bäUkbet mot en forn-

tida gudom. Att Thors dyrkan sent upphörde i

Sverige bevittnas, biand annat, af de historiskt

kända tilldragelserna, att ännu 983 Styrbjörn

Starke, aftonen före slaget vid F> risvall, offrade

åt Thor oeh åkallade hans bistånd, samt att Dan-

ske prinsen Magnus Nilsson i tolfte århundradet

förstört ett stort tempel på en ö i Svea rike, och

deriIran såsom segertecken hemfört stora der funna

heliga hammare, hvårföre S*'eu*karne oeh aasågo

honom för beigerånare. Ilvarnti Thors d>rkan

egentligen best ät t, känner man numera nästan

icke, endast att den var förenad med talrika blo-

diga off«*r; troligen var de gamle Götbernas lära

om Tbor ganska eakel. Då åskan dånade, troddes

Tbor äka genom himlarymden på sin med tveone

bockar förespända kärra, omgjordad med stark-

betsbältet Mrgin<fftird, som fördubblade hans kraf-

ter, samt m^é Jernkandxkama på sina bönder,

slunga efter de förfärade Jötoarna ocb trollen sin

allt krossande hammare, Mjoi+et , som af sig sjelf

beständigt återkom i Thors band. Då han ej ja-

gade (rollen, sades han bo pä sin borg Thriutofiny.

Tbors bild föreställde en med en hammare beväp-

nad man af öfvermensklig storlek med ett stort

rödt »kagg, ocb dea "Rödskaggige" kallas Thor

ofta af vän ocb fiende. A saläran, hvilken gerna

förenade med sig landets alla gudar, för att ge-

nom gudalärans inflytande beherrska landets olika

folkstammar, upptog väl afven, under namn af

Åsa Thor t bland sina många gudamakter den Gö-
thtske Thor, bvilken förklarades för Odens först-

födde son, ocb hvars bild i det stora Up*aJa-

templet sattes i sjelfva högsätet mellan bilderna

•f Asarnes Oden ocb Wanernes Gud Frej; men
många drag i Asaläraa visa dock att detta mera

skett af ett klokt eftergrfvande för den allmänna

folktron, hvilken man ej ville stöta, än af verk-

lig öfvertygelse. Så t. ex. sades trälarne efter

döden komma till Thor, h varemot de friborne och

tappre skulle njuta kcksat ghelen nos Oden i Val-

hall. Alt Tbor, åtminstone bär i norden, ur-

sprungligen varit någon tapper höfetmg bland Gö-

tberne, under deras långvariga fejder med landets

förra innebyggare Jötnarne, är ganska sannolikt.

De gamla Edéorna omförmäla en mängd af hans

bragder, ocb många äro de omskrifvande benäm-

ningar, som der förekomina på bonom. Så kat-

lades ban Odens orb jordens son, Starkhet »bäl-

tets ocb Bilskirnirs ägare, A«gårds ocb Midgårds

försvar, Jötnarnes ocb Trollens fiende, trollqvjn-

nornas förskräckelse ocb baneman, omstörtaren af

de Jöteiska offeraltaren, Midgårdsormens fiende m.

m. Bland de många äfveniyr Eddorna omtala om
bonom, må hans beryktade färd till Utgärda-Loke
bär anföras, såsom den omständligaste af våra

alldra äldsta forotidsmyter, den der tillika inne-

håller ett prof på våra förfäders diktkonst ocb en

målande skildring af de gamle Göthernes föreställ-

ning om den väldige Thors utomordentliga makt,

hvilken blott kom till korta i striden mot öfver-

naturliga krafter. En dag, beter det i Eddao,

körde Åke Tbor med sina bockar, och med honom
den Ase, som kallas Loke. Emot aftonen kommo
de till en bonde och fiogo der nattläger. Frampå
qvällen tog Thor sina bockar, stagtade dem, lät

åå dem och lägga dem i en kittel, ocb när de

voro kokta, satte Tbor sig att äta nattvard til-

lika med sin följeslagare. Tbor bjöd till målti-

den bonden ocb hans hustru samt deras barn.

Bondens son hette Tbjalfe ech dottren Röska.

Tbor lade bockskinnen vid si<ian af eldstaden, ocb

sade att bonden och hans folk skulle kasta benen

på skinnen. Tja I fe höll i banden den ena bockens

lärlägg, ocb slog sönder den med en knif, for

•U taga demr märgen. Tbor blef der öfver nat-

ten* Bittida om morgonen stod ban upp, klädde

sig, tog hammaren Mjolner, lyfte den i vädret

och vigde dermed bockskinnen. Bockarna upp-

stodo då åter tefvande; men en af dem var balt

på ena bekbeoet. Tbor märkte det ocb sade, att

antingen måtte bonden eller hans folk bafva farit

oförs ig t ig t med benen, efter den ena lärläggen

var bruten. Bonden *olef helt förskräckt, när hon

såg att Tbor lät ögonbr>nen sjunka ned Öfver

ögonen, orb trodde att han skulle digna till jor-

den endast för dennes vreda upps\n. Tbor knappte

händerna aå bård* om hammarskaftet att knogärna

bvilnade. Bonden ocb hans husfolk gjorde som
man kunde vänta, de skreko alla fasligt, bådo

om fred ocb erbjödo i ersättning allt bvad de

ägde. När Tbor då säg deras rädsla, försvann

bans häftighet, han blef blidkad och tog af dem
i förlikning deras barn Thjalfe ocb Röska. Do
blefvo så bans tjenare och följde hooom sedan

beständigt. Han qvarlemnade der sina bockar oeh

började derpå sin färd till Jölnahem österut vid haf-

vet. Han sam ut öfver det djupa bafvet och gick

i land tillika med Loke, Tbjalfe ocb Röska. Då
de både vandrat en kort stund, kommo de till en

stor skog, der gingo de hela dagen intill dess det

blef mörkt. Tbjalfe var ganska god fotgängare

ocb bar Tbors matsäck. Men svårt var att få

nattherrberge. Da det nu blef mörkt, sökte de sig

ett nattläger ocb funno ett bus, som var ro > eket

rymligt. Vid ändan var en ingång, jemnbred med
sjelfva huset, der togo de nattläger. Men vid

midnattstiden märkte de en stark jordbäfning; jor-

den under dem skakades ocb huset skalf. Då upp-

steg Thor ocb kallade på sina följeslagare. De
letade sig före, ocb funno midt i buset en sido-

byggnad till böger, i bvilken de ingingo. Tbor
satte sig i dörren, de andra sntto längre in och

voro mycket rädda. Thor höll i hammarskaftet,

för att försvara sig. De hörde mycket buller och

gny. Då det började att gry för dagen, gick
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Tbor nt ocb 6ck se en man, som låg i skogen ej

långt från honom, ban Tar ej liten; han sof och

snarkade starkt. Då begrep Tbor bvad det var

för ett gny de både bort om natten. Han spände

om sig sitt starkhetsbälte, bvarvid hans godastyrka

ökades. I samma stånd vaknade mannen ocb steg

straxt opp. Då berättas att Tbor häpnade en

gång, så att han icke vågade slå honom med
hammaren; men sporde honom efter bans namn.

Han kallade sig Skrymer. Icke beböfver jag,

sade han, fråga dig efter ditt namn, ty jag vet

att da är Asa-Thor, men bvar har du gjort af

min handske? Skrymer räckte sig då ner ocb tog

upp sin handske. Thor såg nu att det var det

bus, bvari ban bvilat öfver natten, ocb att ut-

byggnaden var bandskens tomfinger. Skrymer frå-

gade , om Thor ville hafva honom till sällskap,

hvartill ban samtyckte. Skrymer upptog då sin

matsäck och lagade sig till att äta dagvård; li-

kaså Thor och bans följeslagare. Skrymer före-

slog sedan att de skolie lägga sin resekost till-

sammans , hvilket Tbor bejakade. Skrymer lade då

alltsammans i en påse, tog den på ryggen, gick

förot bela dagen ocb tog stora steg. Om qvällen

uppsökte ban dem nattläger under en stor ek. Då
tade Skrymer till Tbor: nu vill jag lägga mig att

sofva, ocb kunnen j taga matsäcken ocb göra er

aftonmållid. Derefter somnade Skrymer ocb snar-

kade bårdt. Thor tog malsäcken och skulle lösa

opp den; men då berättas, huru otroligt det än må
tyckas, att han icke fick \n enda knut lös, ej

heller ville någon af bandets ändar gifva efter.

Men när ban såg, att detta verk ingalunda ville

lyckas, blef ban vred, grep i hammaren Mjolner

med begge händerna, och steg fram dit der Skry-

mer låg samt slog honom i hufvudet. Skrymer
vaknar och frågar om ett löfblad föll honom i

hufvudet, samt om de hade fått mat och voro

färdiga att lägga sig. Tbor svarade, att de no

skulle lägga sig. De gå då bort uoder en annan ek,

ocb är det att berätta, alt det icke var utan fruktan

de lade sig att sofva der. Men vid midnattslid borde

Thor Skrymer snarka så hårdt, att det dånade i

skogen. Han steg då opp, gick till booom, böjde

hammaren hastigt i vädret ocb slog bonom midt i

hjässan, så att ban kunde märka, att det främsta

af hammaren trängde djupt in i hufvudet. I samma
stund vaknar Skrymer ocb frågar: Hvad är det?

faller ett ollon ned på mitt bufvud? eller hvad är

a färde? Thor trädde hastigt tillbaka ocb svarade

att ban nyss vaknat samt att. det nu var midnatt

ocb således tid att sofva ännu längre. Då beslöt

Thor, att om han skulle få tillfälle gifva bonom
det tredje slaget, skulle jätten aldrig mera se

bonom, samt låg no ocb afbidade att Skrymer
skulle falla rätt i sömn. Något före dager, mär-
ker han att Skrymer sofver starkt. Han stiger

då upp, går till bonom, böjer hammaren i vädret

med all sin kraft och slår bonom på tioningen

så, att hammaren sjönk in ända till skaftet. Skry-
mer reste sig upp, strök sig om kinden och sade:

månne några fåglar sitta i trädet öfver mig? Det

förekom mig när jag vaknade, såsom något mossa

fallit ned af greaarne. År do vaken Tbor? det

är no tid att stiga upp och kläda sig, fastän j

nu icke bafven rätt långt till den borg, som kal-

las Utgård. Jag har hört eder inbördes hviska

derom, att j icke tycken mig vara liten till väx-

ten, men j skolen få se större män, om j kom-
men till Utgård. Jag vill gifva eder några goda

råd; högmodens icke, ty ingalunda skal) Utgårda-

Lokes boffolk fördraga sådana småsvenners stora

ord; men i annat fall vinden hellre om, det skulle

bekomma eder långt bättre. Viljen j ändtligen

fortsätta resan, så bållen åt öster; min väg leder

norr ut till dessa fjäll, som j der aeo. Skrymer
tog derefter matsäcken på ryggen ocb gick in i

skogen från dem. Thor gick nu fram åt vägen

tillika med sina följeslagare, och fortforo de att

gå intill middagen. Då sågo de en borg på eo

stor slätt ocb var den så hög, att de med allt

bemödande knappt kunde se öfver den. De gingo

fram till borgen; en grind var på borgporten,

som var igeolyckt. Tbor gick till grinden, men
förmådde ej öppna den, bvarföre de, för att ändt-

ligen inkomma i borgen, kröpo emellan grindstäo-

gerna och kommo så in. De fingo syn på ett

stort palats och gingo dit. Då de foono dörren

Öppen, ingingo de ocb funno der många män, af

bvilka de fleste voro mycket store, sittande pä
tvenne bänkar. Derefter framträdde de för ko-
nungen, Utgårda-Loke, och helsade på bonom.

Han bevårdigade dem knappt med en blick och

sade småleende: sent är att spörja sanna tidnin-

gar långväga ifrån, eller förhåller det sig annor-

lunda än jag tänker, att denna pilt är Åke-Thor?
Dock är du kaoske större än mig tyckes. Till

bvilka idrotter äreo j, följeslagare, beredde? Bland

oss tåles ingen, som icke utmärker sig genom en

eller annan färdighet. Då svarade deo, som sist

iokom, nemligen Loke: jag kan den konst, hvarpå

jag är färdig att a flagga prof, att här är ingen

inne, som kan fortare än jag oppäta sin mat.

Då svarade Utgårda-Loke: nog är detta en konst,

om du förmår att den verkställa, hvilket vi no

skola pröfva. Han framkallade då från bänken en

man, som hette Loge, att ban skulle täfla med
Loke. Der var ett tråg, som man framsatte på

salsgolfvet, fyldt med kött. Loke satte sig vid

den ena ändan ocb Loge vid deo andra. De åto

båda det bästa de kunde ocb möttes midt i träget.

Loke hade ätit allt köttet af benen, men Loge
deremot både köttet, benen och tråget derjemte.

Alla kommo derom öfverens, att Loke hade för-

lorat leken. Då frågade Utgårda-Loke, bvad konst

den unge mannen förstod sig på. Tbjalfe svarade,

att ban ville försöka löpa kapp med hvem Ut-

gårda-Loke ville dertill utse. Utgårda-Loke sva-

rade, att det var en god idrott; men tillade, att

ban måste vara mycket utmärkt i snabbhet, om
han tänkte visa sig i denna konst, nu skulle det

snart pröfvas. Utgårda-Loke stiger då upp och

går ut. Det var en mycket god rännarebana utåt

den jemna slätten. Utgårda-Loke kallade till sig

en ung man, som hette lluge, ock bad booom
löpa i kapp med Tbjalfe. Huge haon första
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målet, meo ban var så mycket förut, att bao
Tid banans ända vände sig om emot Tbjalfe, Då
sade Utgårda-Loke: do måste sträcka bättre ut

Tbjalfe! om du vill vinna leken; så mycket bör
jag saga dig, att hit har aldrig kommit någon,
som varit snabbare till foten än do. De bestämma
no ett annat mål; men när Hage var vid dess

äoda och vände sig om, var det ett långt pilskott

till Tbjalfe. Dä sade Utgårda-Loke: vj>l löpen j

begge, men knappt tror jag alt ban vinner leken,

det skall no visa sig, när j löpen tredje målet.

De taga då anno ett mål; men när Huge var vid

dess ända ock vände sig om, då var Tbjalfe anno
ej kommen till midlen. Alla sade då enhälligt,

att dessa prof kunde vara tillräckliga. Då frågar

Utgärda Loke Tbor, bvilka de idrotter voro, bvar-

igenom ban ville visa sig för dem på ett sätt,

svaraode mot det rykte, som gick om baos stor-

verk. Tbor svarade, att helst ville ban täOa i

drickande med någon af bans män. Utgårda-Loke
svarade, alt detta vore nog godt, gick in i pa-

latset, kallade sin munskänk, och bad bonom fram-

taga det born, som hans hofmän voro vane att

dricka utur. Straxl derpå kommer munskänken
med hornet och lemnar det i Tbors bänder. Ut-
gårda-Loke sade då: att dricka ur detta born på
en gång är väl drucket , somliga dricka det or i

tvenne gånger; men ingen år så dålig dryckesman
att ban icke kan tömma det i tre. Tbor såg på
hornet ocb tyekle icke att det var stort, fastän

det var temligen långt. Han var mycket törstig,

höll det för munnen ocb sväljde storligen, i tanke

att icke beböfva luta sig oftare för denna gången.

Då ban icke orkade mera, ocb tog hornet från

munnen, för att se bvad det led med drycken,

märkte hao, att deri var nästan lika mycket nu

som förr. Utgårda-Loke sade: väl drack do, men
ändock icke för mycket

;
jag skalle aldrig bafva

trott, att Asa-Thor icke skolie kuona dricka mera;

men derom är jag säker, att du dricker det ot

andra gången. Tbor svarade icke, utan satte hor-

net för munnen och ämnar nu dricka en större

drick. Han drack så länge ban förmådde, men
såg dock, att hornets spets icke ville så högt

opp, som ban väntade, ocb när ban tog hornet

från sin mun, tycktes honom att det både sjunkit

mindre denna gången ån den första; dock kunde

man nu bära hornet utan att spilla. Då sade Ut-

gårda-Loke: bura går det Tbor? lär du icke spara

dig till en drick mera, än din beder borde tillåta.

Hig synes, att om du skulle dricka af hornet tre-

dje gången, så måste den drirken blifva den stör-

sta; men bär kan du icke blifva ansedd för en så

ttor man, som Asarne kalla dig, om do icke ut-

märker dig mera i andra mål, än mig tyckes da

gör i detta. Då blef Thor vred, satte hornet för

mannen, drack af alla krafter ocb ansträngde sig

mycket. När ban nu såg i hornet, var der än-

dock något sjunkit. Han gaf då ifrån sig hornet

ocb ville ej dricka mera. Då sade Utgårda-Loke:
nu är det uppenbart, att din makt ej är så stor,

som vi tänkte, vill du försöka flera lekar? Nog
.se vi att do icke lyckas häralionan. Tbor sva-

rade, anno vill jag gifva flera prof; men jag un-

drar, om hemma bos Asarne en sådan drick skulls

kallas liten. Hvad lek viljen j föreslå? Utgårda-

Loke svarade: ange svenner tycka det vara lek-

verk att bäfva upp min kalt från jorden, ocb jag

skalle aldrig bafva bjudit Asa-Thor detta, om jag

icke förut sett, att du är en mycket mindre man,
än jag bada tänkt. Derpå lopp en ovanligt stor

grå katt fram på salsgolfvet. Thor girk fram,

tog den midt under lifvet och lyfte på bonom.

Katten krökte ryggen i samma mån som Tbor
lyfte banden, ocb när Tbor både lyft så bögt bao

kunde, lyfte katten något upp den ena foten och
förmådde således ej Tbor verkställa denna lek.

Då sade Utgårda-Loke: leken slutndes såsom jag

trodde, katten är mycket stor, ocb Tbor är låg

och liten i jemfbrelse med de stora män, som
bär äro närvarande bos oss. Då sade Tbor: så

liten, som j kallen mig, så uppmanar jag någon
att brottas med mig, ty nu är jag vred. Utgår-

da-Loke svarade, seende sig om åt bänkarna; icke

ser jag härinne någon, som icke skulle anse det

för eo lek att brottas med dig. Vidare sade ban

låfom oss kalla bit in den gamla qvinnan Elle,

min amma, med benne skall Thor profva styrka

om ban vill. Hon bar fällt män, som syntes långt

starkare äo Tbor är. Derefter inkom i salen en

gammal q vinna. Utgårda-Loke sade då, att hon

skulle brottas med Asa-Thor. I korthet sagdt,

kampen aflopp så, att ju mera Tbor mödade sig,

ju fastare stod bon. Nu började gumman att slå

krokar, straxt begynfe Tbor att vackla ocb hårda

ryckningar följde derpå. Länge dröjde det ej,

förr än Tbor föll på sitt ena knä. Utgårda-Loke

gick då fram, bad dem bålla upp med brottnndet

och sade, att knappt skulle Thor våga utbjuda

flera till brottning vid hans bof. Det led nu äf-

ven till natten. Utgårda-Loke anvisade Tbor och

hans stallbröder plats; de fördröjde der öfver nat-

ten ocb blefvo väl bemötte. Följande morgon,

så snart det dagades, uppsteg Thor ocb hans föl-

jeslagare, klädde sig och beredde sig att genast

tåga bort. Då kom Utgårda-Loke ocb lät fram-

sätta bord. Der saknades ej god välplägning,

bvarken mat eller dryck, ocb när de hade ätit,

begåfvo de sig på resan. Ulgårda-Loke följde

dem ut ocb gick med dem utanför borgen. Men
vid skillsmässan frågade ban Tbor, huru ban tyckte

att resan både aflupit, eller om ban både funnit

någon mäktigare man än bonom. Tbor svarade,

att han icke kunde säga annat, än att deras in-

bördes företag både ländt bonom till mycken van-

heder, ocb det vet jag, att j skolen kalla mig en

oansenlig man, bvilket mycket förargar mig. Ut-

gårda-Loke svarade: nu skall jag säga dig sänd-

ningen, sedan do är kommen ot af borgen, dit do,

om jag lefver ocb får råda , aldrig mera skall

komma, och dit do, tro mig, aldrig både kom-
mit, om jag förut hade vetat, att du ägde eo så

stor makt, att du så när hade fört oss i en stor

olycka. Synvändniogar bar jag gjort för dig, så

att första gången, när du råkade mannen i sko-

gen, var det jag som träffade eder, och då da
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åkotle lösa opp matsäcken, så bada jag til I»»ört

den med jornband, hvårföre do ej konde påfinna

medlet, alt öppna den. Därefter slog du mig med
barnaåren tre slag. Del första slaget var svagast

•eh dock både det blifvit min bane, om det både

träffat. Do säg vid min borg en klippa med trenne

djupa fyrkantiga bal r bvaraf ett var ganska djupt:

dessa voro marken efter din hammare. Klippan

satte jag för slaget, utan att du kunde se det.

Så tillgick det äfven vid lekarae, då j taOade

med mina hofmän. livad den första angår, då

Loke gjorde sitt prof, var sammanhanget detta:

ben var mycket hungrig och åt häftigt; men doo

som bette Loge (Låga), det var elden, som för-

tärde lika så val träget som köttet. Mea den

Hage, med bvjlken Thjalfe skulle löpa kapp, var

min tanke, och var det omöjligt för Thjalfe, att

mäta sig med den. Då du drack af hornet och

tyckte att det icke syntes, var det minsann ett

atort under, som jag aldrig trott skulle kunna

ske. Den ena änden af hornet stod i hefvet,

hvilket du icke såg, och når do kommer till haf-

vet , skall du få se huru mycket det år minskadt

af bvad du drark: det kallas nu ebb. Vidare sade

kan: icke heller syntes mig mindre märkvärdigt,

att du lyfte katten, och i sanning blefvo alia

rädda, när de sågo, att da lyfte bans ena fot

från jordan, ty det var ingen ské9n katt, som
det syntes dig, det var egentligen Midgårdsormen,

som ligger omkring all land, knappt både han

längd, att sljert och bufvud räckte till jorden, och

du lyfta den dock så högt upp, att det var blott

ett kort stycke till hiuimelen. Det var äfven ett

atort under vid dia brottning, då du brottades

med Elle, bvilken icke var någon annan än ålder-

domen, ty aldrig har någon varit eller skall nå-

gon komma, såvida han uppnår någon högre ål-

der, som icke denna skall öfvervinna. Nu måste

vi då åtskiljas, och är det bäst för oss pä båda

sidor, nit du ej oftare kommer till mig; men om
så skalle hända, så skall jag då försvara min

borg med sådana eller andra konster, att du icke

skatt kunna uträtta något emot mig. När Thor

héråe detta tal, grep ban till sin hammare och

npp!\fte den i vädret; men när ban skulle slå till

såg han ingenstädes Utgårdn-Loke. lian vände då

•m till borgen och ämnade förstöra den; men såg

ondast sköna vidsträckta slätter och ingen borg.

—- Vid alla öfriga företag, såsom hans strid mot
Rungn<»r, hans besök hos Geiröd och öfriga fejder

med de många förfärliga Jötnarna, framställas

Thor i Eddnrna alltid såsom segervinnare.

Tlior, en forntida skånsk höfding, som säges baf-

va blifvit dråpen af en Konung i Stohy, uppgif-

tos bafva lemnat namn åt Thorwps socken.

Visor »F Jlftee var en Norsk kämpe, bvilken drog

tUl Sigurd Rings bistånd ernot Harald Hildetand

och deltog i Bråvalla slag på den förres sida.

Vlior* Ho,rsr*rhjort* konung Herröds dotter i

östergnthland, är el t af den Svenska fornsagans

mest beryktade förpmål. Konung llerröd, som an-

sågs härstamma från sjelfva Odin, var mycket

aamekuaaig för sin topperbet, och bans dotter, Tbo-

ra, sades allmänt vara den skönaste och förståndiga-

ste jungfru i hela norden, tion fick det tillnamnet

"Borgarhjort," emedan bon satt i ett loft, omstängdt

med en skidgård, liksom en borg, ocb derföre, att

bon i skönhet så öfverträflade andra qvinnor, som
bjorteo alla andra djur. Hennes fader både, en-

ligt sagan, fått en liten ocb mycket fager lind-

orm i ett trollägg från Bja rmaland, ocb denna

skänkte ban åt sin dotter. Ormen låg i början

oti en liten ask; men snart begynte han växa sa,

att han ej mera fick rum i asken. Slutligen växte

ban så mycket, att baa ej rymdes i kammaren,
ulan låg rundtomkring skidgården ocb var så stor,

att bufvud ocb sljert nådde tillsammans. Han blaf

tillika så argsint, att ingen tordes gå in till jung-

frun, mera än den, som gaf ormen mat, ocb för-

lärde ban en hel oxe i målet. Konung llerröd

tyckte sig bafva m\ck<*n reebn af allt detta, och

gjorde slutligen det löfte, att ban skulle gifva sto

dotter med en stor hemgift åt den man, ebo det

vore, som kunde dräpa ormen. Detta löfte spor-

des vida omkring, men så stor var allas fruktan

för ormen, att ingen vågade försöka vinna den höga

lönen. Konung Sigurd Rings son, den femtonårige

Ragnar
)

var vid samma tid en fullväxt yngling,

som for omkring med godt manskap på sina bär-

skepp ocb ansågs redan vara en makalös kämpe.

Han hörde äfven konung Herröds löfte omtalas; meo
låtsade, som han ej gäfve någon akt derpå. Emel-

lertid lät ban göra sig en onderlig klädnad af

ludna skinn; denna lät ban koka i beck, sedaa

draga i sanden ocb slutligen torka. Sommaren
derpå styrde ban med sina skepp till östergötb-

Jand ocb lade dem der in i en vik. Tidigt i gry-

ningen en morgon påtog Ragnar sin beckade skiao-

klädnad och gick ensam upp på landet, begifvaado

sig till Tboras jungfrubur. Han sh^ då bvar or-

men låg, slätte till bonom med sitt spjut, och

innan ormen bann försvara sig, gaf Ragnar ho-

nom den andra stöten med sådan kraft, att spju-

tet gick tvärt igenom ormen, bvilken ryckte till så

bårdt, att spjutskaftet brast af. Ormen spruta-

de väl etter öfver Ragnar och ville bita honom,

men den hårda skinnklädnaden hindrade detta. Or-

men både emellertid fått sitt banesår; men gjorde

i sin dödskamp ett så stort gny, alt hela jung-

frubaren darrade deraf. Då vaknade q vinnorna i

löftet, ocb Thore tittade ut genom vindögat på

väggen, för att efterse bvad det vore. Hon såg

då därutanför en storväxt man; men som det an-

no var bell skumt, kunde bon icke klart skönja

bans anletsdrag Hon frågade derföre, bvem det

voro och bvad ban ville, b vartill Ragnar svarade

med följande qväde:

För vana qvinnan och visa

Ville jag lifvot våga.

Fjällnsken fick dödssår

Af femtonårig yngling.

Derpå gick han bort ocb tog med sig det afbrat-

na skaftet, medan sjelfva spjutet satt qvar i så-

ret på ormen. Tbora undrade, om det varit en

människa eller ett troll, helst hans växt var så

jättelik. Om morgooen blef allt delta berättadt
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för konung Herred, som genast ttt »trysa ett eJl-

mänt ting, på bvilket Ragnar fanfan* sig, sade

sig vara ormens baneman, ocb styrkte detta ge-

nom uppvisandet af det afhrotna spjutskaftet. Ilso

begärde äfveti den sköna Tbora till sin drottning,

hvilket genast Hef bönent beviljad! , bvarpå deros

bröllop firades med eft statligt gästa bod. Tbora
Borgarhjort födde sedan med Ragnar, nom af detta

ftfventyr fick namnet Lodbrok (de ludna byxorna),

tvenne söner, Erik ocb Agnar; men åo^ snart ocb

sörjdes bögeligeo af sin man, som alllid innerligt

älskat beone.

Tiiortoertia* eller Tliorbjörn, en lärd ocb

m\ndig man af den gamla adliga danska Bildeät-

ten, bytte 1532 tjenst med erkebiskop Åke i

Land; ty samma dag som Åke afsade sig erke-

biskopsembetet oeb emotlog ett dekanat i stället,

blef Tborbernos i domkapitlet ifrån sitt dä inne-

befvande de kana t enhälligt kallad till erkebiskops-

vardigbeten. Danske konongen Fredrik gaf sitt

samtycke till detta val och byte, men förbjöd deo

nye erkebiskopen att fara till Rom, för att an-

hålla om påfveos konfirmation och köpa silt pal-

liom, samt befäl It e honom åtnöja sig med kunglig

konfirmation ocb till konungens skattkammare be-

tala de 2000 gyllen, som pallium den tiden ka-

stade i Rom. Fastän denne erkebiskop således

icke badc att tacka påfven för sitt embete, gjorde

han sig dock all möda ocb flit att förfäkta påf-

vedömet med alla dess läror ocb stadgar. Men
när han uti fyra år dermed fortfarit, lät konung

Kristian III, på det att de påflige biskoparnes makt

ocb myndighet icke måtte blifva honom hinderlig

vid reformationens införande, om hösten 1536 gri-

pa och i fängelse insätta rikets alla biskopar,

hvilket öde afven öfvergirk erkebiskopen, såsom

den förnämste, och blef han satt i förvar på Wor-
dingborgs slott. Der satt han någon tid, till dess

han, tillika med alla de andra biskoparna lössläp-

tes, sedan do med en d\r ed, inför rikets stän-

der på en allmän riksdag i Köpenhamn, högtidli-

gen förbundit sig till lydnad ocb underdånighet

emot konongen för all sin tid. Erkebiskop Tbor-

bernos fick då, af konungens synnerliga nåd, bi-

behålla alla de förmåner hans företrädare innehaft,

ocb banned lefde han förnöjd i öfver tolf år-,

till dess att ban afled den 2? December 1552.

TborbJftrnMNon , Otto, var under Kar) Knuts-

sons sednaste regeringstid, en ärlig ocb frisinnad

nan i Westergötbland, bvilken pä ett modigt sätt

uppträdde att hämnas den ständiga ofrid ocb de

»ånga våldsgärningar, Danskarne då för tideo

otofvade i bans hembygd. Året efter Karl Knuts-

sons återkomst både Axevalla slott på förrädiskt

sått bhfvit öfverlemnadt i Danskarnes bänder ocb

följande året skedde ett allmänt anfall på bela

landet med stor förödelse; men \iö Pehrsmessoti-

den lät Otto Thorbjörnsson utsända en budkafie,

bvarigenom hela Westergöl biands allmoge uppbå-

dades till ett befrielsetåg emot Axevalla. En oräk-

nelig bop af folk bvimlade snart kring slottet, så

att besättningen icke vågade sig orom morarne.

Bräosle uppstaplades rundtomkring samt itändes,

oeb en sägen är , att nar Axevalla stelt förstör-

des, brändes alla der varande Danskar inne. Bön-
derna nedbröto då i granden marame af detta

gamla danska röfvarenäste oeb alltsedan bar löf-

skog vax it öfver dess tömningar, bvilka finnas på
en liten bolme oti den lilla insjön, och en ovan-
ligt stor en står no midt uti den fordna borgens
ruiner. Som ofta brukligt var att gifva den gård,

der någon utmärkt man varit född eller bott, den-

nes namn, kan det väl bända, att Thorbjörmtorp
9

icke långt ifrån denna ort, är ett minne efter

folkvännen Otto Thorbjörnsson.

Yhorborer hette en forntida konungadotter här i

Sverige, om bvilken sagan har mycket att för*

mala. Hennes fader skall hafva betat Erik. Som-
liga antaga, alt ban varit en underkonung i Yng-
var llarras tid, andra se i honom den Upsalako-

nong Erik, Agne Skeppsbos son, hvilken var sam-
konung med sin broder Alrik. Tborborg var sin

faders enda barn ocb prisas mycket, icke allenast

för sin skönhet ocb vishet, utan ock för den sto-

ra käckbet och hurtighet hon alltid vilade i sitt

uppförande. Att rida ystra hästar, att fakta med
svärd och sköld, samt flere dylika idrotter, ut-

gjorde hennes förnämsta nöje. Hennes fader fana

väl föga behag uti detta hennes karlakliga vä-

sende, och bad henne ofta sitta stilla i jungfru-

kammaren, såsom andra konungadöttrar plägade;

men hon sade sig väl beböfva en d>lik öfning, ty

då bon skulle årfva riket efter sin fader, kom den
till godo, då hon borde försvara detsamma mot
främmande våldsmän. Slutligen bad bon sin fo-

der, att ban ville lemna henne något land att

styra, på det bon, medan fadren ännu lefde, måtta

få vänja sig vid att råda för land ocb folk. Ko-
nung Erik skall då hafva gifvit henne kungsgården

UHeråker med trakten deromkring, der hon genast

tog sitt bof, klådde sig i karlkläder ocb ville icke

anses för qvinna . otan hefallte sitt folk att kalla

henne kung Thorbety. Flere friare, som tid efter

annan anmälde sig, blefvo hånfullt afvisade af den
stolta konongadottern. Slutligen kom den käcke
Rnlf Götreksson från WeAtergöthland. Åfven han
firk afslag och blef med tolf sina följeslagare för-

drifven. Då samlade b»n följande sommaren en
bop utvaldt krigsfolk och for dermed på sex goda
skepp opp till UHeråker, der han förelade Thor-
borg det vilkor, att antingen genast jaka till hans

frieri, eller ock skulle ban intaga stallet och ned-

hugga bvarenda man, som der fanns. "Förr skall

du blif\8 en gelaberde i Wrslergöthland, än da
får någon makt Öfver o«s,* svarade honom den
oförskrärkta från borgmuren, der hon stod, vände

sig om och ville ej höra mera. Rolf med sina

män sökte då storma borgen; men rönte ett kraf-

tigt moUtånd. De belägrade hällde sjudande vat-

ten och beck öfver dem, kantade stenar och stoc-

kar på deras bufvoden orh gjorde stor skada ibland

å^m. När det så hade lidit fjorton dagar framåt,

började Götherne knota ocb ville draga derifrån.

Slutligen lät Rolf bygga starka stormtak, h ve ron-

der bans folk trängde ända till borgmuren, bvil-

ken de 1) ekades att efter m\cket besvär genom-
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bryta. När götberne så landa kommit in i bor-

gen, fonno de ingen menniska derstädes; men val

många bord med mat och dryckesvaror. Rolf för-

bjöd strängeligen sitt folk att röre något bäraf,

ocb sade, att de först skolie eftersöka, bvar Tbor-

borg både dolt sig. Da de no letade i alla rom,

fonno de slutligen en lönngäng under jorden, uti

bvilken de gingo ned, först konung Rolf och ef-

ter honom alla bans män. Sedan de gått gången

i ända, knmmo de upp i en skog ocb funno der

före sig Thorborg med bela bennes bär. Det blef

då ett skarpt (aktande dem emellan. Thorborg

faktade som den raskaste kämpe, ocb bennes folk

värjde sig äfven manneligen; men intet förmådde

motstå konong Rolf ocb bans kämpar. Rolf ro-

pade slöt ligen på sin broder Kettil ocb bad ho-

nom taga Thorborg till fånga; men likväl icke

såra henne, emedan det vore skamligt att bära

vapen på qvinnor. Kettil kom ock så nära intill

benne, att ban konde gifva henne ett slag med
flalsjdan af svärdet, hvarvid ban yttrade några

föraktliga ord; men i detsamma gaf Thorborg ho-

nom med sin stridsyxa ett så bårdt slag vid örat,

att Kettil dervid vände benen i vädret, ocb ropa-

de hon åt honom: "Så tokta vi våra hundar, när

de skälla för bårdt." Kettil sprang hastigt opp på

fötterna i^n ocb ville hämnas; men då kom Rolf

dit, grep Thorborg öl ver armarna, och måste hon

så gifva si? i bans våld. Rolf fordrade endast

att hon skolie laga sin foder till domare i denna

sak. Hon for derföre med Rolf till Upsala, och

nedlade sina vapen för fadren, som högeligen fröj-

dade sig åt denna förändring. Litet derefter blef

bennes bröllop med segervinnaren drucket, ocb

sedan lefde konung Rolf ocb drottning Thorborg
långe hckligen tillsammans.

TliorbJOnatorp* annex till Falköpings stad, är

beläget } mil N.NO. från Falköping. I socknen

märkas: säteriet Rnya , som på 1750-talet till-

hörde baronerne Alströmer, ocb der ett schäferi

var anlagd!, hvarest Angora-geiter med mycken
framgång sköttes. Socknen håller M^ mil. med
en folkmängd af 288 personer på en areal af 1,736

tunnland.

Tliord var prost, då han 13 70 af domkapitlet

valdes och af Påfveu bekräftades såsom biskop i

Stren*>näs, hvilket han sedan uti mera än trettio

år fortfor att vara med m>cket beröm, ehoru ban

mnste uUtå många led*amheter under de bestän-

diga fejderna erneCan konung Albrekt ocb drott-

ning iVIargttrelha. lian har ork fått det vittnes-

bördet om sig, att han förskaffat biskopsstolen och

domkyrkan flera gårdar och större inkomster, än

någon af alla bans företrädare. Dessutom dellog

ban, såsom en af den tidens vigligaste personer,

ati de många herredagar, som då böllos och hade

ett ganska stort inflytande på de allmänna ären-

derna Han var ork en ibland de sjutton riksråd,

som år 13*6 förordnades till verkställare af Bo
Jonsson Grips testamente, och bvilka banade drott-

ning Margaretha vägen till svenska thronen. Un-
der konung Alhrekts fångenskap blef han af den-

nes anhängare, de så kallade Vitalianerne eller

Viktoaliebröderne, 1393, då ban var i begrepp att

företaga en resa från Strengnäs, oppfångad på
sjön i det fartyg, bvarnli ban inlastat en mängd
kläder, penningar, böcker, kalkar, biskopsskrudar

och åtskilliga andra klenodier af gold och silfver.

Han fördes då till Stockholm, der ban hölls fån-

gen öfver balftannåt år, ocb ej utsläpptes ur fän-

gelset, förrän ban med ed förbundit sig, att på
intet sätt beifra denna våldsverkan, utan tvärtom

sjelf otverkn på fvens absolution derföre. Påfven

lät äfven i början, på bans hemställan, meddela

förlåtelse; men sedan han förnummit, att biskop

Thord blifvit tvungen till den gångna eden, an-

befallte ban bannlysning öfver biskopens angripare.

Biskop Tbord underskref sedan Kalmareunionen och

bi vistade slutligen äfven herredagarna i Wadstena

1399 och ltOO. Han a fled den 23 Febr. 1401.

TliordiMon, Johan» mjölnare i en by nära

Wadstena, uppgifves såsom fader till den namn-
konige häfdatecknaren Johan Messenius. Denne

Tbordsson, bvilken äfven säges bafva varit en

illa beryktad bästtjuf, blef invecklad i partistri-

derna under Johan III.s tid, samt omkring 1588
halshuggen för några stämplingar mot fädernes-

landet. Dessa uppgifter bärleda sig dock förnäm-

ligast från några Messeniernes fiender.

Thore den Helige af Hälsingland skall bafva

varit en för stor visdom och mycket förstånd vi-

da prisad domare i Ösiergötbland, bvilken efter

sin död af mänga fromma vördades såsom ett hel-

gon. Han lärer hafva bott i Skenninge, ocb nå-

gra förmoda, att han varit stiftare af den stadga,

som uti flere gamla urkunder omtalas, under namn

af Skenninge rätt, och hvilken lärer bafva varit

ganska sträng. Den helige Tbores bild stod länge

på torget i Skenninge, der de, som förbrutit sig

emot kristna sedoläran, isynnerhet qvinnor, bvilka

svikit sina män, framför densamma afstraflade* med
ris. Enligt en gammal sägen skall denne Tbore,

då en fästmö, för någon misstanke om otrohet,

mördat sin fästman, låtit, på samma ställe, der

mordet skedde, en källa uppspringa af hans blod,

hvarom en gammal folkvisa sjunger:

Tbore lät vattnet springa af grund,

God makt hade han;

Det botade en blindan i samma stund,

Det heliga namn.

Thore Hunrifot* en ansedd Norrman på Upsala-

konungen Adils tid, berättas uti en gammal saga

bafva blifvit vald till konung endast på den be-

synnerliga grund, att ban var den som bäst upp-

fyllde det vanliga konungasätet. Detta skall bafva

tilldragit sig någonslädes i WestergÖI bland.

Tliorer He>l»iiisj, en sonson af Kettil Jämte,

begick ett mandråp, måste derföre fly, och begaf

sig åt öster in på dervarande öde skogsmarker,

bvarest ban röjde ocb bodde; dit drog äfven myc-
ket folk med honom från Jämtland, ocb fick bäraf

denna trakt namn af Helsingland. Kusttrakten der-

af befolkades under tiden nedifrån af svear och
äfven till en del af finske n>h>ggare.

Tliorer Lagman i Jämtland, en man af ganska

stort anseende på sin tid, förhindrade norrske ko-
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nongen Olof Haraldssons försök alt förmå Jämt-

linningarne till skatts erläggande åt Norrige, samt

bibehöll dem onder sveakonungens välde (se vida-

re Tharodder iSnorresson).

Vborevtorp, med öxabäck oeb Ellekolla, fir en

socken i Marks härad af Elfsborgs Ida, \ mil

S.S.V. ifrån Borås och tillhör 3 kl. konsist. Mar-

ken Sr till stor de) bergaklig oeb jordmånen föga

bÖrd'g; skogen otillräcklig. Socknen haller 16.}

rotl. med en folkmängd af 1,025 personer på en

areal af 13,284 tannlaod, bvaraf 2,020 äro sjöar

oeb kärr. Adr. Borås.

Tliorenand , en socken i Selebo bårad af Nykö-
pings län, är belägen vid Mälaren, 1 J

rnil O.S.O.

från Strengnäs orb tillhör 2 kl. reg. I den gamla,

men nyreparerade kyrkan 6nnes en grafslen, på
bvilken man ser bilden af en riddare i full röst-

ning, som bär är uthuggen. Denna bild förestäl-

ler Anund Gustafsson Sture, riddare af Räfsnäs

oeb broder till riksföreståndaren Sten Sture, död

1462. Tboresuod håller 50 V mtl. med en befolk-

ning af 1,300 personer på en areal af 14,950

tunnland, bvaraf 620 äro sjöar oeb kärr. Adr.

Mariefred.

Tliorffn, en namnkunnig jarl på Orkneyöarne, bvil-

ken skall bafva gjort en valfart till Rom, för si-

na synders förlåtelse, var fader till Paul Tbor-

finsson, hvilken några historieskrivare antaga baf-

va äfven varit jarl öfver Orkneyöarne och för-

mäld med en dotter till den svenske konungen

Håkan Röde, som i tretton år förde regeringen

efter Stenkils död; men om bvars såväl bedrif-

ter, som slägt man föröfrigt saknar alla under-

rättelser.

Tliorajeier DatnHutiiilfl , så benämnd, emedan

kan var från de danska länderna, var någon tid

bofokald bos svenske konungen Erik Knutsson. Man
känner dock icke något af honom författadt q väde.

Tltorgerd (Myth.). Ilorqabrud {Tempetbrud). Så

kallades en prinsessa, bvilken efter döden blef

dyrkad som gudinna. När hennes fader, konung

Bölge, dog, kastades öfver honom en grafbög

fall med guld och silfver. Skalderna kallade der-

före guldet Ilölge3 grafisk. Hölges rike kallades

Halagrfland. — Thorgerd hade ock en syster, Yr-

pa; äfven hon blef, efter döden, dyrkad som gu-

dinna.

Thorajny Lagmani Tiundalands lagman under

Erik Segersälls och hans sons, Olof Skötkonungs

tid, en rndklok oeb förståndig man, samt näst ko-

nungen den myndigaste i riket, är en af vår Hedniska

forna Iders märkvärdigaste personer. Äfven hans

fadt-r och farfader, af samma namn, anses före

honom bafva varit Tiundalaods lagmän, de mest

inflytelserika personer då för tiden. Då Styrbjöro

Starke tågade mot Up«ala, för att anfalla sin far-

broder, Erik Segerfält, var det förnämligast Thorgny

Lagman, som drog försorg om sveahärens sam-

mandragning och uppställning. Han ordnade lederna

och lät gifva goda vapen åt dem, som dermed
icke voro försedde. På bans råd skedde äfven,

att man främst i spetsen af bären uppställde hela

rotar af hästar och tjurar, hvilka voro med ok

sammankopplade, samt okeo åter genomstungne med
långa spjut och andra bvassa jern. Dessa åstad-

kommo sedan ett stort nederlag bland Styrbjörns

folk, oeb bidrogo mycket till Erik Segersälls se-

ger på Fyrisvall. Morgonen af sista dagen under

slaget, säges Tborgoy Lagman bafva framburit

konong Erik Segersälls unge son, Olof, i sitt skö-

te för den uppställda sveabären, och öfvertalat den

att hylla honom till fadrens efterträdare på Upsaia

konungastol, i händelse konung Erik under dagens

åtgörande strid skulle stupa. Sedan omtalas icke

Thorgny Lagman i våra bäfder förrän under de

sista åren af Olof Sköt konungs regering, då Rag-
vald Jarl från Westergötbland, åtföljd af norrske

konungen Olof Haraldssons sändebud, Björn Stäl-

la re, drog till Upsaia att förmå sveakonungen til)

förlikning med Norrige. Thorgny Lagmans för-

hällande vid detta tillfälle är ett af de märkvär-

digaste dragen af vår äldsta historia, och det tal,

ban för konungen boll på Upsaia ting, skall all-

tid förhlifva det mest lysande prof på de gamle
svenske odalmännens stolta sjelfständigbct, samt
aldrig förglömmas, så länge Sverige har någon
historia. Han var no kommen till bög ålder, så

att ban, oheräknadt myndigheten af sitt em bete,

äfven var högst vördad för sin långa erfarenhet

och sina stora förtjenster. Man ansåg bonom all-

mänt för den visaste man inom bela Svea välde, och

så stort var bans anseende, att, då ban talade på
tinget, trängde sig alla intill, för alt höra hans

ord; och bvad han sade, det var såsom taladt af

bela folket, bvars vilja och beslut voro lag för

konungen. Till denne myndige man red Ragvald

Jarl, ty Thorgny var hans frände oeb fosterfa-

der. Med Jarlen redo äfven Björn Siallare oeb

bans män. Dä de ankommo till Tborgnys gård,

sågo de här stora och präktigt byggda bus, ute

på gärden stodo många män, som mottogo de re-

sandes hästar och saker. Inne i stugan var en

stor myckenhet af folk församlad, och i högsätet

satt en gammal man, till bela sitt utseende så

vördnadsbjudande, att Björn Siallare oeb bans

följeslagare sade sig aldrig förr bafva sett en så

manlig, storväxt och berrlig man. Hans yfviga

skägg bredde sig ot öfver bela bröstet; oeb var

så långt, att det låg ända ned i hans knä. Jar-

len steg fram och belsade honom. Tborgoy .till-

baka välkomnade jarlen och bad honom gä till

det säte, der han var van att sitta, lian satte

sig då på andra sidan, midt öfver emot Thorgny.

Jarlen dröjde några dagar, innan han framsade sitt

ärende. Ändtligeo bad han Tborgny att gå med
sig in i samtalsrummet, til) öfverläggning i ett

vigtigt ärende. Med dem gingo äfven Björn Sial-

lare och bans följeslagare. Då tog jarlen till or-

det, berättade först huru konung Olof i Norrige

sändt sine mån bit, för att göra fred; talade se-

dan länge om den olägenhet Westgöterne både af

ofriden med Norrige; sade, att ban lofvat de norr-

ske sändebuden att följa dem upp till sveakonun-

gen; men fruktade imckel för utgången af detta

ärende, emedan konungen tog denna sak så illa

opp, att ingen djerfdes tala till honom derom.
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nDerföre,
n
tillade ban, "bar jag do kommit bli till

dig, min fosterfader, emedan jag icke sjelf kao

bjelpa mig i denna sak; men boppas af dia: goda

råd ocb ett godt bistånd." Thorgny teg eo stund;

omsider svarade ban: "Sällsamt förbålleo j eder,

som eftersträfven höga värdighetsnamn; men icke

veten att reda eder, då j kommen i någon vånda.

Hverföre betänkte du icke, innan du ut lo fvede

denna färden, att du icke bar makt att tala emot

konung Olof. Tyckes mig för den skull det ic-

ke ringare att vara räknad bland bönder, och

fritt kunna säga ut hvad man vill, faslän konun-

gen sjelf hörer derpå. Nu vill jag dock komma
till Upsala ting, ocb skall göra dig det bistånd,

att do månde orädd kunna framställa inför konun-

gen, bvad dig godt synes." Pä tinget, sedan ko-

nung Olof med vrede och häftighet afvisat Björn

Stallares och Rågvald Jarls framställningar, steg

slutligen Thorgny Lagman upp, och med honom

reste sig tillika bela allmogen. Alla de, på hvil-

kas vägnar ban talade, ocb alla, som annorstädes

både varit, trängde nu fram, för att lyssna till

hvad ban skulle säga. På honom bvilade nu de-

ras enda hopp, hvilka arbetade på freden med

Norrige. Seden sotlet af myckenheten, braket af

repen, bullret och gn\et småningom tystnat, och

ljud åter 6cks, tog Thorgny till ordet ocb sade:

"Annorlunda är nu Svea konuogars sinnelag, än förr

varit bafver. Min farfader Thorgny mindes väl

Upsalakonungen Erik Emondsson, ocb sade det om
honom, att då ban var i sin lättaste ålder, både

han hvar sommar sin här ute, drog i härnad till åt-

skilliga länder och lade under sig Finland, Ryss-

land, Estland, Kurland samt inånga andra länder i

öster, och kan man ännu se de jordborgar samt

*andra stora verk, som ban der gjorde; dock var

ban icke så bögmodig, att ban ju icke ville böra

de män, som hade något vigtigt för honom att

framställa. Min fader Thorgny var med konung

Björn en lång tid orh kände väl bans seder; ocb

stod riket i Björns dagar uti mycken st\rka och

makt samt led aldrig minskning; dock var ban

vänlig emot sina män. Jag sjelf bafver konung

Erik Segersall i godt minne, ocb var jag med ho-

nom i många härfärder. Han förökade Svea välde

och värjde det manneligen; dock var det oss all-

tid lätt att med honom komma i samråd. Men

den konung, som nu är, Iåt<*r ingen tala med sig

och vill intet annat höra, utan det allena, som

honom behagar, hvilket ban med all häftighet

drifver. Deremot låter han sina sknttländer un-

dangä sig genom sorglöshet, men fikaratt behålla

Norrige under sig, hvilket ingen sveakonung förut

har efteråt räfvat, ocb hvarföre mången man må-

ste sitta i oro Nu vilja vi bönder, att du, ko-

nung Olof, gör fred med Norriges konung ocb

gifver honom din doller Ingegerd till akta. Vill du

återvinna de riken i öster, b vilka dina frnnder ocb

förfäder egt före dig, så vilja vi alla följa dig.

Men vill du icke göra det, som vi säga, så skola

vi öfverfalla och dräpa dig; ty ingalunda månde

vi tåla ofred och olag af dig. Så bafva våra fä-

der fordom gjort, när de på Mala (Mora?) ting

etörtade i en källa fem konongar, hvilka voro

uppblåste af öfvermod, såsom du no är emot oss.

Säg nu straxt hvilketdera du vill välja/ Sedan

han slutat detta kraftiga tal, hördes stort vapen-

brak ocb allmänt bifallsgny af bela bondehären.

Körningen stod då opp ocb svarade, att ban ville

låta allt så ske, som bönderne begärde, ty så

både alla Sveakonungar förut gjort, att de låtit

allmogen råda med sig på tinget.

ThorejotliMu eller Tliurgotlaue, en Norrman
af (iötbisk härkomst, infann sig hos Olof Sköt-

konung, då han vistades uti WeslergÖthland och

föreslogs af honom bos erkehiskopen i Hamburg
till biskop öfver de Svenske Götberne. Detta bi-

fölls ocb 1014 förklarades Skara för biskopssäte,

bvsrs förste biskop Tborgolbus blef; men b vilken

dock till en början i sex år uppehöll sig i Husa-

by, till dess att år 1020 S:t Sigfrid ditkom,

vigde Tborgotbus till biskop och lade grunden till

Skara domkyrka. Efter Olof Skötkonungs död,

då Thorgolhus beg>nte blifva gammal och orklös,

reste ban öfver till erkebiskopen i Bremen, der

ban slutligen blef spetälsk ocb dog 1030, sant
blef begrafven uti S:t Petri kyrka der»tädes.

Thorittttlier Stmrile» en af Olof Sk öl konungs

fogdar, sändes af denne konung, jemte sin broder

Asgölher, att, bvardera åtföljd af tolf män, upp-
bära den Svea konungen tillkommande skatt af

dess landskaper i Norrige, kort efter sedan Norske

konungen Olof Haraldsson lagt dessa under sitt

välde. Bröderne drogo vesterut öfver kölen och

kommo först till Veradalen, bvarest de stämde

bönderne till ting samt affordrade dem den vanliga

skatten. Sedan bönderne baröfver inhämtat hvar-

andras tankar, rådgjort och öfverlagt, gåfvo de

till svar, alt nu som förr ville de gifva den skatt

Svea konungen krafde, så framt konung Olof i

Norrige icke fordrade af dem någon ländsk) Id, ty

irke kunde de utgöra dubbel skatt. Lika svar

fingo sändebuden bögre upp i landet på alla de

ting, de höllo med bönderne. Bättre lyckades det

dem icke heller i Skön och Stioradal. Då beslöto

de att draga till Olof Haraldsson sjelf, alldenstund

bönderne bön«köto saken till konom. De foro då
till Ntfaro*, der de föredrogo sitt ärende för Nor-
ske konungen, h varvid Asgötber skall bafva hållit

ett trotsigt tal, hvilket af Olof Haraldsson sakt-

modigt besvarades. Tborgöther drog då med sina

tolf män åter. hemåt till Sverige, emedan ban fann

något vidare icke kunna uträttas; men då hans

broder icke desto mindre fortfor att fara genom
landet för att indrifva skatter, blef ban med sina

män på Olof Haraldssons befallning gripen och
bängd.

TliorliAinn, med Storko, är beläget i östra hä-
rad af CarUkrona län, 2J mil O.S.O. från Carla-

krona och tillhör 3 kl. konsist. Socknen består

till större delen af en sandö, bvars hemman nä-
stan allesamman äro belägna vid saltsjön, samt
för öfrigt af en skärgård, som består af 5 be-
bodda skär, ocb flera obebodda. Den odlade mar-
ken har mest sandjord. På ett af skären, vid

namn Ullångan, finnes god sandmylle-åker och på

"N
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ett annat skar, Hästholmen, afven något skog,

bvarpå bar eljest är brist. Utsädet går stundom

till *?0 tunnor. Socknen håller 26 £ mil., med
en befolkning af 2,440 personer på en areal af

13,168 tnnnl., hvtfraf 20 öro sjöar ocb kärr. Adr.

Carlskrona.

Thor i rjMIet* Så skall, enligt sagan, fordom

en vida beryktad skogshofdtng eller »tigman hafva

varit benämnd, bvilken bodde på gränsen emellan

Göt baland ocb Wermland. Om bonom sjunges

innu i dessa trakter en egf»o velhång. Först bo-

rättas, buru vallhjonen i skogen blefvo ö Tverfa 1 1na

af stigmannen. Då stolte ett vallhjon i luren,

att väcka b\ folkets uppmärksamhet, som tröskade

på en loge. Tu-tull t %en, tyckes betyda: "Tyst,

— lyssnen, j pä logen:

Tu-lull i logen!

Tolf man i skogen!

Tolf man äro de;

Stora oxen stinga de,

Vallbarnen skrämma de.

Mej vill de locka

Till Thor i fjäll.

Thorild, Thoiiifitt, var son af en länsman ocb

föddes i Svartehorgs socken i Bohus län den

18 April 1759, sluderade först i Lund, sedan

i Upsala ocb ärnade blifva jurist. Det torra,

själlösa ocb torftiga behandlingssättet af juridi-

ken, sådan den då bedrefs vid rikets första läro-

säte, väckte likväl hans afsmak, ocb bon egnade

sig frän den tiden åt vrtterheten orb filosofie».

Redan förut både ban år 1782 gjort sig namn-
kunnig genom sitt poem: Passionerna, som all-

mänt erkändes vittna om författarens brinnande

fantasi, lifliga snille ocb varma känsla; men som
sällskapet Uttte Dutci, till bvHket 6^1 var inlem-

liadt, icke vågade belöna, i anseende til) det

djerfva och mindre vanliga i dess form, emedan

det var skrifvot på alexandriner. Thorild var lik-

Tål i sjelfva verket mindre skald, än han ocb hans

beundrare trodde; ty sjelfva detta poem, höjden

af hans vittra produktionsförmåga, är egentligen

ingenting annat, än en filosofisk afbandling, och

bao skref aldrig mer någonting dermed jemförligt.

Sin största märkvärdighet ocb »in högsta fortjenst

åger ban deremot såsom tänkare, ocb framför allt

såsom oförskräckt ifrare för allt hvad ban ansåg

stort, rätt ocb sannt ocb emot allt förtryck, all

förvillelse, all låghet ocb småaktighet. Den vittra

despotism, som Kellgren och hans blad: Stockholms

Potten på den tiden utöfvade, äfven*om den ensi-

dighet, bvarmed man hyllade den fransyska litterä-

ra formen, väckte med skäl Tborilds förtrytelse,

ocb ban började derföre otgifva en egen tidning,

kallad: Den nye Granskaren, isynnerhet riktad mot

Kellgren och bans kritiker. Striden mellan desse

utmärkte mån fördes icke utan en ömsesidig bit-

terhet i flera år, och skulle vida mer ledt till

sanningens uppdagande ocb smakens renande, om
Tborild afven varit mindre ensidig, mindre öfver-

drifven ocb förbetsad. Härunder framträdde onek-

ligen likväl många gnistor af snille, många drag

af djerf tankekraft ocb ljusa idéer. Ban utgaf

sedan flera skrifter, bland andra en kallad: Rätt,

eller alla samhällens eviga tag, i många fall ett

mästerstycke, ifrade särdeles för en allmän tryck-

frihet, ocb ingaf bärom ett förslag, först till

Kansli-Kollegium ocb sedan tiH ständerna vid 1?$6
års riksdag. Gustaf Hl lärde härigenom känna ocb

värdera bonom, ocb bans aktning för bonom öka-

des ännu mer, då Tborild, under konungens vi-

stande i Up«ala i Mars månad 1 788, förordnades

till respoodens vid den disputation öfver något

ämne i statsläran, som på monarkens befallning

föranstaltades. Ämnet var en kritik öfver Mon>
tesquieo, ocb bland opponenterna såg man Scbrir-

derbeim, Leopold ocb Armfelt. Akten var i hög-

sta grad intressant, och konungen lät, efter deSs

slut, komplimentera Tborild. Denne begagnade

likväl icke det erbjudna tiltfållet att närma sig

till konungen, emedan ban önskade resa till Eng-
land, b v il ket ban ansåg för fribetens förlofvade

land. Ktt besök der öfvertvgade bonom likväl om
sin villfarelse, ehuru han derefter bedömde En-
gelsmännen kanske med lika mycken fördom , som
ban förut byst enthusiasm för dem. Är 1792 nt-

gaf ban en skrift till dåvarande regenten, hertig

Carl, bvari ban biand annat uppmanade honom
att afskafla de fyra riksstånden, som alltid varit

Sveriges obestånd. Den småaktige ocb skugg-

rädde Reoterholm lät, i anledning bäraf, anställa

en aktion emot Tborild, hvilket, jemte den nesliga

behandling ban rönte, värkte allmän ovilja, ocb

då ban uppfördes till Rof-Rätten, samlades i bads

väg en folkhop, som hnrrade för bonom ocb for-

drade, alt han skulle erhålla ett anständigare fän-

gelse. Detta skedde äfven. Domen blef 14 da-

gars vallen ocb bröd; men h vilken högsta dom-
stolen förvandlade till 4 års landsförvisning. Tvee>

ne år derefter nppbäfdes lik val denna dom ocb

Thorild utnämndes till professor ocb bibliotbekarie

i Greifswald. Här lefde ban i filosofiskt lugn,

gjorde sig aktad af Tysklands lärde; men dog i

sina bästa år, den 1 Oktober 1808.

Thorltel* eller Tliyrgilliia, en ganska berest

ocb mycket studerad man, var decanus i Slreng-

nås, när ban enhälligt valdes till biskop derstäV

des år 1361, då påfvens bekräftelse å bans val

utverkades af den heliga Brigittas dotter, fm Ka-
tarina, som vid den tiden uppehöll sig i Rom. Man
känner för öfrigt icke mera om bonom, än att baa

1366 köpte onder biskopsbordet gärden Bredetorp

samt att han 1369 stadgade, att åt kyrkoherden i

Stockholm, Johannis Ludolpbi, skulle årligen hålles

ett s. k anniversarium i Slrengnäs domkyrka, för

de ansenliga gåfvor denne dit förärat. Biskop

Torkel afled d. 27 Mars 1370.

Tltorkel WJiirrVe, uppräknas bland de kämpar,

som få k tade på Sigurd Rings sida emot Harald

Bildetand nti Bråvallatlaget.

Thorkel Mall, eller å^n Höge, från Skåne, Strut*

baralds andre son, var en namnkunnig kämpe på
sin tid. Så snart ban kommit till manlig ålder

for bao, tHlika med sin äldre broder Sigvald, på
tvenne med hundratiugo man bemannade bärskepp

at på vikingatåg. Sedan de landstigit på Bora-
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Thorkel Haitoioo. Thorkel KmInoo*

holm och der utplundrat några byar, drogo de

till Jomsborg, bvarest de blefvo upptagna bland

de vidtberyktade Jomsvikingerne. Sedan deltog

Torkel Haft uti det blodiga sjöslaget i Hjorunga-

våg emot den Norska Håkan Jarl ocb uti sjösla-

get vid Svolderö, der ban gaf det rådet att göra

en opptimring af stockar på Erik Jarls skepp,

Järnbarden, ocb samedelst derifrån bemästra sig

Olof Tryggvassons böga fart \ g Ormen Långe.

Sedan begaf ban sig ut på bärnad i sälUkap med
Olof Haraldsson i Norrige, då ban plundrade i

Svenska ocb Finska skären samt slogs med många
andra vikingar söder om Julland, ocb bemäktigade

sig deras skepp. Derefler åtföljde ban Danske

konungen Sven till England, der ban besegrade

berligen af Estangeln och anställde förfärliga

bärjningar vida kring landet. År 1013 förde ban

befälet öfver bela Danska flottan vid Greenwich,

samt brandskattade den kringliggande trakten på
proviant ocb andra förnödenheter. Sedan ko-

nung Sven dött, åtföljde ban dess son Knut den

Store vid Englands eröfring, samt deltog uti alla

fältslag denne konuug der höll med konung Ethel-

reds söner. Vid Londons belägring Gck han till-

fälle att frälsa Knut den Store frän en ögonsken-

lig lifsfara, då denne, anfallen af konung Edmund,
ar nära att duka under, men Thorkel llafi stötte

Edmund af hhsten och sålunde räddade sin herre

qr faran. Uti det stora nederlag, som Engels-

männen ledo vid Atsendan, fällde ban hert*gen af

Estangeln, bvars sköna gemål Egitta, konung Ethel-

reds dotter, sedan blef hans hustru. Thorkel llafi

var äfven den, som återförde konung Et helreds

gemål, drottning Emma, då hon ville fly från

England, ocb förmådde konung Knut att taga

benne till äkta. Någon tid njöt ban sedan Knut

den Stores nåd och var mycket ärad samt för-

ordnades äfven till Jarl öfver E«tangeln; men, då

han en gång bjudit konungen till gästabud och

denne fått se hans sköna hustru, föll ban i ko-

oungens onåd, derfö re att ban hellre sjelf tilleg-

nat sig en så vacker qvinna än lemnat henne åt

konungen. Han blef då utdrifven ur England och

tog sin tillflykt till Normandie, der ban under

de oroligheler, som kort derefler derstädes ut-

bröto, lärer hafva blifvit ihjälslagen. Hans son

Harald blef jarl i Danmark.

Thörlie I linistmiofi » en af Sveriges ryktbaraste

och om fäderneslandet mest förtjenle män fram-

står såsom en lysande stjerna i bäfderna öfver vår

mörka medeltids häudelser. Om hans härkomst

bafva bistorieskrifvarne varit utaf olika meningar;

somliga hafva ansett honom tillhöra den namnkun-
niga Folkunga-ätten, andra påstå, med större sken

af sannolikhet, att ban varit en medlem af den

gamla Trolle-ätten. Säkert är åtminstone att han

var en högättad man ocb förtrogen vän till ko-

nung Magnus Ladulås, ibland bvars rådsherrar ban

oämnes omkring år 1288. Han blef äfven riddare

och konungens marsk. På sin dödsbädd utnämnde

Magnus Ladulås marsken Thorkel Knutsson till sina

söners förmyndare ocb rikels föreståndare under

den ange konung Birgers minderårighet. Såsom

sådan styrde ban med stort beröm i nära tretton

år, bvarunder landels fördelar på allt sätt befräm-

jades. Till inskränkande af de andliges många
skadliga fribeter, vågade ban det för den tiden

ganska djerfva steget, att icke allenast ålägga

dem skyldigbeten att deltaga i den allmänna krigs-

gärden, utan ock fråntaga dem en del af fattig-

tionden, bvilken de förut velat tillskansa sig. Så
stor var äfven marskens myndighet att präster-

skapet fann för godt att underkasta sig dessa an-

ordningar utan synnerligt motstånd, men de and-

liges barm deröfver bidrog sedan ej så litet till

bans slutliga fall. Uplandslagen lät han, af dertill

utsedde män, granska ocb ordna uti särskilda balkar

och flockar. Ar 1293 företog ban ett fälttåg till

Karelen, bvilket landskap snart lades under Sven-

ska kronan. Då konung Birger 13o2 firade sio

högtidliga kröning i Söderköping, var marsken

Thorkel Knutsson på höjden af sin ära ocb sitt

anseende. Vid detta tillfälle hade ban äfven den

förnöjelsen att se sin dotter Chriitina förmäld med
konungens broder, den unge bertig Waldemar.

Året derpå, sedan Tborkel Knulsson firat sitt

ståtliga bröllop med sin andra hustru, en Tysk
grefvedotter, begärde ban att blifva endtledigad

från det förmynderskap ban nu i nära tretton år

fört, men lofvade likväl, uppå konung Birgers

derom gjorda enträgna begäran, att fortfarande

bistå bonom med sina kloka råd ocb trogna tjän-

ster. Sedan konungen 1305, efter en inbördes

strid, förlikt sig med sina bröder, begynt e desse,

som mycket fruktade den kloke marsken, stämpla

till bans fall, gifvande bonom all skuld till den

uppkomna oenigbeten. Mot julen satt marsken på
sin gård Lena ocb både allenast sina hoftjenare

bos sig, föga bekymrad om det, som annorstädes

tilldrog sig. Då besökte bonom några bans vän-

ner, bvarunder samtalet föll på konungens och

bertigarnes förlikning. De bådo honom taga sig

bättre till vara ocb b»fva mera folk bos sig,

emedan ban borde betänka, buru Folkungarne va-

rit sinnade i alla tider samt huru de oftast svikit

sina bästa vänner ocb rådgifvare. Väl vore allt

folket bonom tillgifvet, men hertig Erik kunde

snart våldsammeligen öfveriaska bonom, ocb då

kunde det blifva för sent för hans vänner att bi-

stå bonom. Den rättsinnige Thorkel Knutsson sade

sig så hafva tjenat sin konung ocb fäderneslan-

det, att ban icke fruktade svara derför, och kunde

han icke misstro, att konungasönerne skulle så-

lunda kunna åsidosätta den städse visade vördna-

den för sin fosterfader. Så förblef allt i samma
skirk, ocb marsken lagade sig att i ro ocb ens-

lighet fira julen, då en afton i begynnelsen af

julfastan en bop beväpnade män red in på bans

gård. Marsken gick ut, igenkände sin mag ocb

hertig Erik ibland de ankommande, samt beredde

sig att på sedvanligt sätt vänligt emottaga dem.

De svarade likväl med vreda ord på bans belsning

ocb röjde snart sitt onda uppsåt, så att han väl

kunde märka, hurusom de nu voro komna till hans

förderf. Enligt somliga uppgifter skall konung
Birger sjelf bafva varit med på denna färd och
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, bdrjat anklagelserna mot marsken , för del satt

bvarpå han handhaft rikets angelägenheter. Der-

.till svarade marsken: "Mig vore önskandes, Herre!

att jag så min God tjent hade, som jag eder,

konang! tro och hold varit." Då begynte herti-

garna sina klagomål emot bonom, att han alltid

stämplat fiendskap emellan dem och deras broder,

konung Birger, bvarefter, ulan att det tilläts nå-

got vidare samtal, bojor framboros att låggas på

bonom. Den åldrige mannen lät fängslingeu fér-

aiggå, utan att göra något motvärn, yttrande en-

dast med sorgsen barm till kooongen, i det ban

framräckte sina bänder att bindas: "Detta kunneo

j t i listadja, min konung! som jag så redliga tjent

bafver; blygd skolen j bafva deraf så länge j

lefven." Derefter sattes ban på en häst, med föt-

terna bårdt sammankedjade under hästbuken, och

så fördes han under stark bevakning till Stock-

holm, med hastig fart öfver mindre besökta

skogsvägar, ridaode genom natt och dag, så att

folket, som älskade berr Tborkel ganska högt,

icke skulle få rådrum att samlas ocb taga booom

lös. ' Slutligen insattes ban i fängelsetornet på

Stockholms slott, der ban beredde sig till en snar

död. livad som mest förbittrade hans sista dagar,

var den tidningen, att hans enda kära barn, dot-

tern Christina, var af sin gemål, hertig Walde-

mar, förskjuten ocb deras äktenskap af kyrkans

tjenare förklaradt olagligt, emedan de, efter pre-

sternas utslag, voro i andlig skyldskap, allden-

stnnd Tborkel Knutsson statt fadder vid Walde-

mars dop. I början af Februari månad år 1306

utfördes den vördnadsvärde marsken till a frätts-

platsen utanför staden, på samma ställe, der nu

Södermalmstorg är beläget. Kring fängelsetornet

var en mängd folk församladt, som åskådade huru

den förtjeote riksföreståndaren utleddes under myc-

ken smälek och begabbelse, som presterne till-

ställt att förvilla folket. Den samvetslöse konung

Birger unnade i början icke en gäng sin trogne

förmyndares liflösa kropp att få hvila i vigd jord,

utan befallte att den skulle nedgräfvas på afrätts-

platsen; men nägon tid derefter utverkade mar-

skens vänner, att bans lik fick begrafvas uti Grå-

munkeklostrets kyrka på Riddarbolmen.

Thorlie I SprakelSg« » troligen en Svensk höf-

ding, så benämnd emedan ban var fräknig (spräck-

lig), var fader till Ulf Jarl, Danske konungen Knt

den Stores svåger. Deo ryktbara Tborkel Sprakel-

äggs fader skall bafva betat Björn, ocb om bans här-

komst berättas följande gamla saga: En hederlig

man i Sverige hade en ganska vacker dotter,

bvilken vid ett tillfälle gick ut i marken, för att

roa sig med sina leksystrar. Der blef hon bort-

röfvad af en björn, som, i stället för att sönder-

slita sitt rof, blef kär i den röfvade flickan. Som
likväl björnen gjorde stor skada på de hjordar,

som fonnos i trakten, blef han slutligen uppjagad

nr sitt ide och ihjälslagen, då den bort röfvade

flickan återfördes till sina anhöriga. Hon hade

dock redan blifvit bafvande af sin ludne friare

och födde en son, som efter fadren blef kallad

Björn.

Thorkelnaoa 9 Peder* åfven kallad Petrus Tbyr-
gilli, född i Skenninge af en ädel ätt, som förde

ett lejonbufvud i vapnet, skref sig herre till Tuna.

Han hade studerat ocb blifvit använd vid flera

tillfällen, då han 1338 utnämndes till biskop i

Linköping ocb en af Magnus Erikssons rådsherrar.

Sedan blef ban äfven kansler bos samma konung
och var honom alltid synnerligen tillgifven. På
konungens befordran valdes ban 1351 till erkebi-

skop i Upsala; men för sin stora tillgifvenbet för

Magnus Eriksson måste ban under de följande oro-

ligheterra utstå många led«ambeter ocb bekymmer.
Enligt tillförlitlig uppgift har ban, som någon tid

haft uppdrag att vara på fvens uppbördsman bär i

Sverige, en gång till Romerska skattkammaren
inlefvererat ocb fått qvit terad den betydliga sum-
man af 25,196 marker penningar. Han afled d.

18 Okt. 1366.

Tliorlack, en Norrman ocb prost staden Ber-

gen, tillsattes 1435 af konung Erik XIII till erke-

biskop i Upsala, utan att ban dertill blifvit af

domkapitlet lagligen kallad, b vårföre ban äfven

mötte mycket motstånd och aldrig blef ordentligt

invigd. När kort derefter den allmänna uppres-

ningen emot Erik XIII skedde ocb Engelbrekt bär-

under stämde Norrlänningarne till Upsala, vågade

Tborlack icke längre qvarstanna derstädes, utan

flydde skyndsamt denfrån tillbaka till Bergen. På
vägen säges ban blifvit utsatt för svåra stormar,

såsom ett himmelens straff derföre, att ban vid

sin fl\kt från Upsala stulit mod sig en fingerknota

af den helige Eriks ben, hvilken relik ban således

blifvit tvungen att under stor ånger återställa.

Efter ankomsten till Bergen, blef ban ihjälslagen

af några köpmän.

Tliorniofler Kolbruoar Skald, så kallad,

emedan ban besjungit en skön flickas mörka loc-

kar; en namnkunnig Isländsk skald, följde Nor-
ske konungen Olof Haraldsson på bans sista färd

till Norrige och deltog i hans öde i slaget vid

Stic klarstad. Natten före slaget låg konungen med
bären ute under öppen himmel, alla i fulla vapen

med sköldarne öfver sig. Konungen vakade länge,

bad till Gud för sig ocb sitt folk och sof blott

litet. Mot morgonen inslumrade ban; men vaknade

straxt åter vid det solen uppgick. Det syntes

bonom ännu för tidigt att väcka hären. Han
frågade efter Tbormoder Kolbrunar Skald och bad

bonom sjunga ett qväde. Då reste sig Tbormo-
der opp ocb qvad med så hög röst, att det hör-

des öfver hela bären, det ryktbara qvädet, som
fått namn af Bjarkumal det gamla:

Dagen är upprunnen,

Hanens vingar dåna,

Tid är för kämpar
Till striden att gå.

Vaker upp, vaker upp,

Tappra män,

Alla j ädle

Konungatjenare!

Harald den hårdbändte,

Rolfer, skytten,

Del. IV.
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Åttgoda mas
Som aldrig flykten!

Er jag ej väcker till vin,

Icke till qvinnoglam,

Upp eder jag väcker

Till hårda bardalekar.

Haren vaknade af skaldens sång, och sedan ban
sjungit qvädet till ända, tackade honom män-
Derna alla, mycket berömmande hans qväde. Äf-
ven konungen tackade skalden samt tog fram en

goldring, som vägde en lialf mark, och förärade

honom den. Tbormoder tackade honom sägande:

God konung bafva vi, dock är nn svårt att se

hans lifslängd. Men det är mm bön, konung! att

du aldrig låter oss skiljas åt, bvarken i lifvet el-

ler i döden." Derefter deltog ban i striden vid

konungens sida jemte de andra skalderna bela ti-

den och blef bärunder illa sårad. Sedan konun-
gen stupat ocb hans bär var slagen, kom den
svårt sårade Tbormoder Kolbrunar Skald till en

stuga, der ban fann många andra sårade män,
samt en qvinna, som förband deras sår. På golf-

vet var eld uppgjord, bvaröfver bon värmde vat-

ten till att tvätta såren. 1 en stenkitlel både bon
sönderhackad lök ocb andra örter, som bon kokat
tillsammans och bvaraf bon, till utrönande, bara

djupt in skadan gick, gaf de sårade att äta, ty

man trodde, att då löklukt kändes ur såret, var

delta djupt. Qvinnan undersökte Tbormoders sår,

särdeles det, som ban hade i venstra sidan, der

ban blifvit träffad af en pil. Hon kände, att jer-

oet satt qvar, men hvartut spetsen både vändt

sig, det kunde hon, för den redan starka svull-

naden, icke få veta. Tbormoder vägrade att in-

taga något af den tillagade lökdryckeo. Qvinnan

tog derföre en kniptång att draga ut jernet, men
detta satt så fast att del icke kunde rubbas; dess-

utom var det ganska litet deraf, som stod ute,

för den starka svullnaden. Tbormoder sade då

till benne, alt bon först skulle skära upp köttet

allt intill jernet, så alt man kunde komma åt det

med tången, ban ville sedan sjelf r>cka ut det.

Hon gjorde som ban begärt. Derpå tog ban guld-

ringen af sin band, samma ring, konung Olof hade
förärat honom på morgonstunden före slaget, och
sedan ban gifvit densamma åt läkerskan, fattade

ban tången ocb ryckte så ut pilen, hvarpå bol-

lingar voro, då flera tågor af sjelfva hjertat (så-

som ban trodde), fö'jde med, somliga röda, som-
liga bvita. lian betraktade dem och yttrade: "Väl

faafver konungen födt oss, efter fetman sitter ända
in på hjertröfteroa." Derefter föll han tillbaka

ocb uppgaf andan.

Thorodfler Snorreaon, en Isländare, som- nå-

gon tid emot sin vilja varit qvarbållen vid Nor-
ske konongen Olof llaraldssons hof, ocb som, led-

aen vid detta hof, icke aktade bvad honom hända
måtte, endast han åter finge råda sig sjelf, erbjöd

sig, då konung Olof ville söka förmå Jemtläonin-
garne att betala sig skatt, till utförande af detta

vådliga företag, då alla andra fruktade att åtaga

•ig detsamma. Hans äfveatyr härunder äro gaoska

märkliga, såsem skildrande i mycket den tidens

förbål ladea i norra delen af Sverige. Med elfva

följeslagare drog ban åstad ocb kom till Jemiland,

der ban frambar sitt ärende för Tborer Lagman.
Denne svarade, att i sådana saker ägde ban icke

mera alt råda än andra landets innebyggare, han
ville derfére stämma folket tillsammans till ting.

Badkatlen blef uppskuren, Tborer red till tinget,

de Norske sändebuden qvarhlefvo emellertid hemma
på bans gård. Pä tinget förklarade bonde rne, att

de ingen skatt ville gifva till konungen i Norrige.

Somliga ville, att de Norska sändebuden skulle

hängas, andra, att de måtte offras åt gudarne.

Efter mognare rådplägningar blef dock beslutadt,

att man dermed skulle uppskjuta, till dess Svea-
konungens befallningsmän ditkommo; dessa skulle

fä bandia med Norrmännen såsom åem godt syn-
tes, likväl efter radgörande derom med folket.

Emellertid skalle man qvarhålla sändebuden, fördela

dern pa gärdarne deromkring, två och två på bvart

matlag, undfägna dem väl ocb icke göra dom kun-
niga om deras förestående öde, utan föregifva, att

de oppeböllos endast derföre, att man ännu icke

hunnit insamla skatten. Thorodder Snorreson, til-

lika med en af bans följeslagare, blef qvar hes
Tborer Lagman. Det stora julgästabudet tillstött-

dade ocb bönderna boro sina håfvor tillsammans,

att samfaldt med bvarandra i samdrycko fira den
argamla mtdvintershögtiden. Det var sed i den

bygd, der Tborer Lagman bodde, alt man drack
haifva julen bos honom, den andra bälfen af julen

åter kos lagmannens svåger, en rik ocb myndig
bonde, som både sin gård i grannskapet. Hos
Tborer började gastabudet. Båda svågrarna sutto

midt emot b varandra ocb drucko bvarandra till,

hvilket kallades att sitta i bvarandras tilldrick-

ning. Åfven sändebuden ifrån Norrige fingo sina

platser, ocb Thorodder Snorreson satt i tilldrick-

ning för sonen till lagmannens svåger, den rike

bonden, livar ocb en skulle då visa sin manlig-
het i dryckjom och ta fla med den andra. Detta
skedde under mångahanda samspråk. Sinnena upp-
hetsades och stora ord sparades icke, då talet

ledde till jemförelse emellan Svear ocb Norrmän,
begges mannakraft, bedrifter, storhet och blodiga
dater. Konungarne jemfördes med bvarandre, både
de som varit, ocb de som då voro. Man talade

om landsktllnaden mellan begge rikena, ocb en
täflan uppkom derom, bvilketdera folket tillfogat

det andra större skada och förlust, bvilket öfver-

träffat det andra i kraft ocb mannadråp. Då detta

syntes utfalla till fördel för Norrmännen, vredga-
des bondens son och sade till Thorodder Snorre-
son. "Om så är, att våra konungar mistat flere

män, så skola Svea-konungens befallningsmän jemna
det med tolf mannalif, när de efter julen varda
bitkommande snnnan ifrån, ocb veten j arme män
icke, hvarföre j här blifven uppehållne. Äfven
många af de öfriga skämtade bäröfver, gjorde spe
af Norrmännen samt talade med smädetse om dem
och deras konong, så att, bvad Thorodder Snor-
reson hittills icke kunnat märka eller ana, nu röj-

des med ohöljda ord af Jemtarnas dryckestalan.
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Tborodder ocb bana följeslagare, betänkande sio

fara, lade den följande dagen obemärkt sina klä-

dar ocb vapen tillreda, flydde sedan om natten

bort och begåfvo sig till skogen. Om morgonen
nar de saknades, aatte man efter dem med spår-

bandar. De igenfuonos, grepos ocb fördes åter

bom till gården till ett uthus, bvar inom var en

djup bala i jorden. Dit blefvo de kastade ocb
falluckan öfver balan tillstängdes. Vid midjulen

drog Tborer Lagman och med honom alla friborne

män till svågerns gård, att der dricka den öfriga

delen af julen. Emellertid skulle de hemma bli f-

vande Irälarne hafva akt på jordkulan ocb gifva

fångarne mat. Tborer Lagman gaf trålarne dryck

till öfverflod, att äfven de skulle få fröjda sig af

julen. Trålarne, under sin egen glädje, tänkte

på de olycklige fångarne, samt ville att icke hel-

ler dem något skulle fattas och buro således mat
till dem rikligen. Till erkänsla för denna välvilja

qvad Tborodder visor för dem. De slöto deraf,

att han måtte vara en ypperlig man, visade ho-

nom aktning och gåfvo bonom ned i kulan ett stort

brinnande ljus; de försummade äfven om qvällen

att tillstänga luckan. Om natten arbetade sig

Tborodder ocb hans följeslagare upp ur kulan. I

buset, som stod deröfver, funnos rensbudar med
vidhängande klöfvar. De lösskuro klöfvarne, bun

do dem afviga under sina fötter, tände sedan eld

på en kornlada ocb flyktade till skogen. Om da-

gen gömde de sig, om natten vandrade de vidare.

Hnndarne, som skulle uppspåra éem
y

förvillndes af

de bakvända spåren. Efter dessa och andra äf-

ventyr kom Tborodder Snorreson lyckligt , men
ned oförrättade ärenden, tillbaka till Norrige.

Thorultiftllii är en urgammal uppstad, belägen

11 J mil landvägen ocb 10 1 mil sjövägen från

Stockholm samt 9 mil ifrån N> köping, i en af

berg omgifven trakt, som nära liknar en skärgård.

Staden bar god baron ocb lastageplats, ocb den

förbiflytande Tborshälla-ån utfaller { mil nedanföre

i Mälaren. Landtbmket utgör dock hufvodnärin-

geo, ocb stadens bandtverkerier, handel ocb sjö-

fart äro föga betydliga. Dock funnos år 1825
bar 7 bandiande ocb 2 l mästare i särskilda bandt-

verk. Marknad hålles bär årligen den 12 Oktober.

Stadskyrkan är gammal, byggd af sten ocb bar

ett spetsigt torn af 153 alnars böjd, som kan ses

anda till Westerås ocb ännu längre. Stadens ägor
utgöra 12 1 mtl. eller 601 tunnl., bvaraf 342 ut-

göra åker, 224 äng ocb 35 skog ocb utmark.

Staden är skyldig att hålla 7 båtsmän. Den sty-

res af en borgmästare ocb hörer till 5:te klassen,

N:o 37. Dess vapen är S:t Olof Gilles sigill,

deruti konung Olof finnes afbildad med riksgloben

ocb en bila. Stadens tomter äro omkring 100

acb dess folkmängd besteg sig år 1844 till 600
personer. Dess tullinspektor hörer till Stockholms

distrikt. Staden utgör, jemte Tborshälla lands-

forsamling, ett eget pastorat af 2 kl. konsist.

Landsförsamlingen är belägen vid Mälaren ocb

äger 780 inbyggare på en areal af 18,401 tunnl.,

bvaraf 350 äro sjöar ocb kärr. Inom Tborshälla

sockan märkas tioim$ bruk eller So. Kölmani ham-

mare ocb kaBpbammare. Staden Tberabella bar

egot postkartor.

Tha>ro. Denna starka ocb vålbefiatade stad bar

flera gånger varit vittne till besynnerliga händel-

ser ocb lysande krigsbragder genom de svenska

vapnen. Däribland äro isynnerhet tvenne tilldra-

gelser under konung Kar) X Gustafs fälttåg sär-

deles märkliga. Den 20 Oktober 1655 uppbröt

konungen från Kråkan ocb medförde en stor del

af svenska bären, samt 7000 qnartiaaer under Ko-
niecpolski. Tåget gick med raska steg åt Preus-

sen, hvarunder Tboro intogs på följande sätt: En
Johan Kasimirs mellanlöpare eller spejare, vid namn
Zylkiewicz, hade af polske konungen och rådet

blifvit skickad för att underhandla med Cbrniel-

nicky, och medförde för sådant ändamål flera obe-

gränsade såkallade bvita fullmakter, försedda med
Johan Kasimirs underskrift. Zylkiewicz ansåg den-

ne konung belt ocb hållet förlorad ocb reste der-

före till Karl Gustaf, samt röjde alla sin förre

berres planer. Denne man ocb Radziejow»ki an-

vändes att genom list bekomma T Ii om. Z>tkie-

wicz låtsade vara »(Färdad till staden, och uppvi-

sade en af sina fullmakter, hvaruti han öfver Jo-

han Kasimirs namn hade skrifvit ett falskt bref 9

uti bvilket denne konung förklarade, att ban ned-

lagt regeringen ocb frisade undersåtarna från de-

ras trohetsed. Rådet i Tborn ville knappt tro si-

na ögon; men de sågo tydligen konungens namn
och sigill, samt visste att Zylkiewicz hade bana

fulla förtroende. Dessutom bestormade af Radzie-

jow>kis föreställningar ocb hotelser, öppnade do

slutligen sina portar, d. 24 November , för Sven-

skarne, bvilka af der förvarade enskildta dyrbar-

heter funno ett rof af, såsom det uppgifves, ända

till två millioner g> Ilen. Några år derefter in-

träffade en ganska märkvärdig belägring af sta-

den Tborn. Der låg nemligen en besättning af

2000 Svenskar, under anförande af general-majo-

ren Bulow; riksrådet Ben» t Oxeastjerna förestod

den inre förvaltningen. Från Maj månad 1657,
då Karl Gustaf lemnade Polen, till Juli månad

1658, afvärjde denna lilla styrka bvarje försök

till stadeas innestängande, ocb företog sjelf flera

ganska lyckade ströftåg. Sistnämnda månad kom
en betydligare trupp Polarkar under Czarnecki,

Lithauer under Sopieha ocb Österrikare dit. Af den-

na öfverlägsna makt blef nu Thorn alldeles inne-

stängd!. I början af September kom Johan Kasi-

mir sjelf med så betydlig förstärkning, att alla da

belägrande trupperna tillsammans utgjorde 40,000

man. En trumpetare inskickades med uppmaning

att öfverlemna fästningen till dess rättmätige herre

ocb konung, Johan Kesimir. Bulow svarade bär-

till: "Konung Karl Gustaf af Sverige är min ende

rättmätige herre ocb konung, samt den, hvars

befallningar det åligger mig att lyda." Nu be-

gynte den egentliga belägringen med all makt.

Alla stormningar blefvo dock afslagna, ocb dess-

utom en mängd lyckliga ulfall gjorda. Slutligen,

i förlitande på sin stora öfverlägsenbet, beslöto

de belägrande att företaga en allmän storm, och

valde dertill natten efter Gnstaf Adolfs dödsdag,
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eller deo 6 November. På två särskildta stålleo

trängde fienden upp på vallarne; men blef af sven-

skarne tillbakadrifven med ett mod, en i döden

kämpande ihärdighet, värdig de fordne segerbjel-

tarne på Lutzens fält, ocb stormen misslyckades.

Genom det tappra försvaret minskades emellertid

besättningen mer och mer; äfven yppades bland

densamma smittsamma sjukdomar, och snart voro

blott några bondra man i tjenstbart skick. Konung

Johan Kasimir erbjöd underhandling, bvilken na

också antogs ocb öppnades. Oxenstjerna fordrade

först och främst fullkomlig förlåtelse för både

borgerskapet i Thorn och det landtfolk, som un-

onderslödt Svenskarne; för det andra fritt aftåg

för hela svenska besättningen; ytterligare ett balft

års stillestånd emellan Sverige och Polen, samt

slutligen, att, till säkerhet för villkorens uppfyl-

lande, några förnäme Polackar skulle i förväg

skickas såsom gisslan till svenska besättningen i

Marienburg. Polackarne ansågo dessa villkor allt-

för öfverdrifna; men Oxenstjerna svarade, att en

så stor ocb väl befästad stad, som Thorn, icke

kunde bortgifvas för ingenting. Dessutom vore det

endast af kärlek för freden, ocb alldeles icke af

• någon nöd, som nan öppnat denna underhandling.

Polackarne förklarade, att underhandlingen måste

vid sådane fordringar afbrytas, samt reste sig upp

för att gå. Oxenstjerna gjorde likaledes; men då

åi rade sig Polackarne. Deras krigsfolk längtade

bem, likaså österikarne, hvilka dessutom ledo af

den hårda årstiden. Mellan dem och Polackarne

rådde dessutom ett misstroende, en bitterhet, nä-

stan lika häftig, som den emot Svenskarne. I an-

ledning af det käcka försvaret ocb af Oxenstjer-

nas stolthet, trodde man ock, att besättningen var

både stark ocb i godt tillstand. Slutliga följden

blef, att Oxenstjerna* fordringar biföllos. Några

dagar före jul utrymde Svenskarne fästningen. Då

först visade besättningen sitt verkliga tillstånd,

på en gång nedslående och ärorikt. I åsyn af

hela polska hären kommo nemligen ur staden ut-

tågande 194 fotknektar ocb 110 ryttare, med-

förande 200 man sjuke; detta var beta styrkan.

Vid denna syn började Polackarne knota, att

Oxenstjerna bedragit dem med osanna uppgifter

om besättningens styrka, ocb att villkoren derföre

icke borde hållas; men Johan Kasimir lyckades

tysta de knorrande, ocb Svenskarne kommo lyck-

ligen undan. Försvaret af Tborn är ett bland de

ärorikaste uppträden i delta krig, ocb medförde

derjemte ganska stora fördelar; först det betinga-

de stilleståndet, en behöflig hvilotid för de belt

ocb bållet utmattade underlägsna svenska trupper-

na, ocb för det andra, den omständigheten, att

en ringa svensk liop af 2000 man under ett hälft

års tid fästat och sysselsatt en stor del af bela

Polens makt, samt en icke obetydlig österrikisk

bjelptrupp, tillsammans slutligen nära 40,000 man,

bvilken styrka eljest kunnat kasta sig öfver sven-

ska Pommern, medan Karl Gustaf med bufvudbå-

ren tågat till Danmark.

Thorflby, ett jernbrnk i Fryksände socken af

Wermlands län, bar 6 bärdar ocb 2,700 skeppund

priv. årligt smide af köpe-tackjern, bvaraf barn-

marskatt utgöres med 2? skepprd. Knipp-, spik-

samt diverse manufaktur-smide drifves vid Vall-

farts, som bör under bruket. Skeppar på Götbe-
borg. Ägare: A. G. Lewgren.

Tlioraliog, ett jernbruk i Vesterlanda socken af

Hallands län, har 1 bard ocb 450 skeppid privil.

årligt smide af köpetackjcrn, bvaraf bammarskatt
utgår med 4 skepp.-d och 10 lisp:d. Ett större

antal spiksmides-verkstäder äro här inrättade. Bru-
ket skeppar på Götheborg. Ägare: H. N. Trané.

Bruksstämpeln är 0. W. inom en cirkel.

Thonlanda är en socken i Bohuslän, som inne-

fattar sydvästligaste udden af Hisingen; den är på
trenne sidor omg i fven af hafvet, ocb den minsto

i länet. På en ägovidd af 5,577 tunnland ligga

I5 T
5
2 hemman med en folkmängd af 588 perso-

ner. Jordmånen i de små klippdalarna är för-

träfflig, ocb fiske idkas såsom en binäring. På en

närbelägen holme, benämnd Warbolmen, ligger

värdshuset Lusasken, som af skörgårdsseglare till

och ifrån Götbeborg ofta besökes. På vestra stran-

den är en dal, benämnd Tummelhed , ocb derofvan-

om ett berg, der en telegraf är uppförd för kor-

respondensen mellan Marstrand ocb Götbeborg. Kyr-
kan är sannolikt den äldsta på Hisingen; men bar

på 1760-talet blifvit något omändrad och uppmå-
lad. Vid Ambolt i denna sockeo ligger ett högt

berg, som är landkänning. Man visar der några

sammanstörtade stenmurar, som skola vara lem-

ningar efter ett fäste, som hetat Thors slott, och

innehafts af en småkonung Thor, efter bvilken

denna socken tros bafva fått sitt namn. Till Thors-
landa pastorat börer äfven Öckerö socken, som in-

nefattar den stora ögrupp, som ligger vester om
Hisingen. Adr. Götheborg.

Tlioraliinfltft, en socken i Ölands Södra Mot, är

belägen 1 } mil O.S.O. från Kalmar, 3 mil SS.V.
från Borgholm och hörer till 2 kl. konsist. Mar-
ken är jemn, och skog fattas här, liksom på nä-

stan bela ön. Utsädet är ungefär 1000 tunnor.

Den betydligaste gården beter Toeta. Här är ock

Södra Mötets tingsställe, med en vacker tings-

byggning af träd, samt en väl bebyggd färge-

plats, hvarifrån närmaste öfverferten är till Kal-

mar. Några vallar och grafvar qvarstå här ännu

och vittna om forntidens försvarsverk. Invid kyr-

kan bar varit en offerlund ocb nära derintill är

ännu en gammal offerkälla. Socknen håller 39|-
mtl. med en folkmängd af 1,790 personer på en

areal af 10,669 tunnland, bvaraf 10 äro sjöar och
kärr. Adr. Borgholm.

Thor* in&n»t<1. Så bar länge Januari månad blif-

vit benämnd, af anledning, som man förmodat, att

den af ålder varit helgad åt Thor, eller att nå-
gra större offer, s. k. Thorsblot , då åt honom fi-

rats. Denna åsigt grundar sig dock på ett miss-

tag, föranledt, såsom ofta händer, af en tillfällig

namnlikbet. Månadens nomn var nemligen ursprung-

ligen Thorremanad, af det fornnordiska ordet Thor-
ri, som betydde: Den vigtigaste eller förnämsta
delen af något, ocb dermed betecknades således

den förnämsta eller kallaste månaden af vintern.

Digitized byGoogle



Tfcorstaams» Thorsteo Thorojftrossen, 45

Tfcorstaoos, eller Thorden, kaoik oeh pastor

i Eriksberg uti Gesene bärad, blef, sedan biskop

Rndolphus i Skara, af frakta o för drottning Mar-
gareta, Bytt ifråo riket, af domkapitlet vald till

bans efterträdare 1395. Hao berömmes såsom en

försiktig, mycket ansedd och myndig man, hvil-

ken under den oroliga tiden var fäderneslandet till

stor bjelp med råd ocb dåd. Han bivistade riks-

dagarne i Nyköping 1396, i Kalmar 1397, der

ban med tvenne andra biskopar krönte konung
Erik af Pommern ocb underskref afhandlingen om
Ka I rna re- Unionen, samt oti Köpenhamn 1398. Han
sige* bafva visat stor omvårdnad om sin domkyr-
kas fördelar, och sökte förskaffa den gåfvor och

förmåner. Uti en hög ålder lärer ban bafva af-

lidit år 1404.

Thorsteo, Lagman i öst<*rgöt bland ocb konung

Emund Slemmes råd, uppräknas ibland dem, som
dellogo oti Danabolms möte.

Thortten af Westerffffthlood namnes bland

de fullmäktige, som deltogo oti det namnkunniga

Danaholms möte, hvarvid gränsen utstakades emel-

lan Göi baland samt de till Danmark börande land-

skaperna Skåne, Halland ocb Blekinge.

Thorsteo Brnnsion, till Häggetorp, af For-

Mena ätten, blef 1524 ocb 1532 slottslofven på

Elfsborgs slott, samt 1534 lagman i Wermland.

Thortten flen Helige skall, enligt en gammal
monklegend, omkring år 1 100 hafva varit en fat-

tig fäherde, som vallat en rik ocb mäktig bos-

bondes boskapshjordar uti Kinne härads skogar uti

Westergöthland. Han hade blifvit delaktig af det

heliga dopet, samt var en from, allvarlig kristen.

Vid en stor sten i skogen hade han valt sitt ens-

liga bönerum, der uppehöll ban sig ofta större

delen af dagen, stadd i sina böner, och aldrig

skedde någon olycka med den boskap, ban vaktade.

Hans goda uppförande ocb gudsfruktan både väckt

bans matmoders uppmärksamhet, ocb måhända var

bon äfven i hemlighet en kristen; men hans hus-

bonde deremot en ifrig hedning ocb kristendomens

förföljare. När den hedniske mannen förnam, att

bans trål Tborsten både antagit den nya lä-

ran, sökte han, af hans dagliga bortovaro från

boskapen, anledning att missbandia honom; men

då husbonden aldrig led någon olycka bäraf, ville

han ej, för sitt rykte skull, ådagalägga all sin

ondska. Slutligen, då ban märkte, att bans hu-

stru hade medlidande med den fattige tjenaren,

ocb måhända äfven misstänkte hennes benägenhet

for kristendomen, gick han en dag bemligen ut i

marken ocb fast band en oxe vid ett träd djupt

inne i skogen. Vid hemkomsten lät han söka ef-

ter oxen, och då denne icke igenfanns, gick ban

bort till Tborsten vid hans vanliga bönställe, der

ban lät fastbinda och slagta honom på den stora

stenen, sågande sig sålunda offra honom åt Kri-

stus. Från denna tid var all välsignelse borta

från den rike mannens hjordar och ladugård, ocb

ban led beständiga olyckor med sina kreatur, så

att många tyckte sig deri skåda ett straff af bim-

melen, ocb ett tal spordes bland folket, att Tbor-

sten varit en helig man ocb martyr. En tid der-

derefter tilldrog sig i slaktmånadeo, att den hed-

niske mannen kom in i huset, just under del hu-

den drogs af en slaktad oxe, då i detsamma den

fromma hustrun yttrade: "Visserligen var Tborsten

en oskyldig man ocb belig martyr, nu bos Gud i

himmelen." Då svarade mannen helt vred ocb hå-

nande henne:
n
Så mycket är denne trälen Tborsten,

den do kallar helig ocb säger lefvande i bimme-
len, nu vid lif, som oxen, den du ser sönderskä-

ras i stycken." Knappt hade ban likväl uttalat

dessa ord, förrän, enligt legendens påstående, den

slagtade oxen reste sig åter lefvande upp, till de

förskräckta kringståendes stora bäpnad. Vid går-

den Lilla Rjurum visades ännu 1709 lemningar

efter ett kapell, benämnt "S:t Tborstens Kapell,"

som varit invigdt till den mördade fäherdens min-

ne, ocb en källa, som säges uppsprungen, der baos

blod flöt, kallas ännu af folket i trakten "S:t Tbor-

stens Källa." Der bafva ifrån äldre tider tillkaka,

såsom det stundom ännu i dag lärer ske, offer

blifvit gjorda ocb vatten hämtats, som förmenas

bafva en stor kraft att bota sjuka, särdeles bo-
skapskreatur.

Ttioraten Ioftelssoo förordnades 1436 af riks-

marsken Karl Knutsson Bonde till böfvitsman i

Wermland, men gjorde sig straxt, tillika med
Jösse Hansson, upprorisk emot bemälde herre,

hvårföre de snart blefvo fasttagne, dömde till dö-

den, samt 1437 uppbrände på ett bål.

Thorsteo Hoarranmed eller Skeppsbyggmä-
stare, en höfding i Norrige ocb en ibland dem,

som oti slaget vid Sticklarstad fäktade emot Olof

den Helige, var den som under drabbningen med
sin stridsyxa gaf konungen första hugget. Detta

träffade i venstra låret, straxt ofvanför knäet,

ocb var så häftigt, att konungen genast signade

ned mot en sten, kastade svärdet ifrån sig ocb

anropade den barmberlige Gudens bistånd. Sitt

tillnamn hade denne Tborsten bekommit for sin

stora skicklighet att bygga elt slags fartyg, som
då för tiden kallades Knarrar.

Tborsten Hriitoffenion* till Bjurum och

Ulfstorp, af Forstena ätten, förordnades 1597 till

slottslofven på Wadstena slott. År 159S kallades

ban befallningsman ofv er Westanstång, ocb 1604
sattes ban, tillika med flera andra, till slottslof-

ven på Elfsborgs fästning, Följande året kallas

ban ståthållare på Elfsborg. År 1606 var ban

ståthållare på Leckö.

Thorsteo liiortoruiasoo» äfven af Forstena ät-

ten, förordnades 1602, tillika med tvenne andra,

till slottslofven på Elfsborg; men året derpå gick

han utur riket, hållande konung Sigismunds parti.

Först många år sednare fick ban af konung Gu-
staf II Adolf tillstånd att åter inkomma i riket,

ocb afled den 31 Mars 1631.

Thorsteo s)imoo*«oo, väpnare, namnes flera

gånger på 1400-talet såsom en myndig ocb an-

sedd man, bvilken i Skara ocb på andra orter

boll lagmansting ocb räfsteting. Han förde elfva

rutor i sin adliga sköld.

Thorsteo ThorbJOrossoo» en berömd isländsk

skald, lefde uti konungarne Knut Erikssons ocb
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Sverker II Karlssons hof. Uti Eddao anföras nå-

gra af baos verser.

Vhoreten Wikingaaoa» en forotida af sagan

mycket prisad kämpe, var son af kämpen Wikiag,

Wifel Jarls son på Wifelsö, och af Hunvora, konung

Rings dotter, till bvilken jätten llarek Järnbös

friat. Efter många tappra vikingafärder, satte

Tborsten Wikingsson sig i ro på sina gårdar i

Norrige, och blef fader till den namnkunnige

Pritbiof Sjökonung.

Ylioretorp, en sätesgård vid Grimm-ån i Grim-

rnetons socken af Halland, var fordom ett af Hal-

lands ansenligare gods; men är no ett af de min-

dre betydliga.

Tlioretuoa , en socken i Tborstuna bärad af We-
sterås län, är belägen 4j mil ifrån Westerås, 1 \
mil N. ifrån Enköping, och tillhör 2 kl. reg. Öfra

delen af socknen är en lågbergig skogstrakt; men

i södern är en jemnare ocb mot den bär flytande

Örsundsån något sank bygd. Åkerbruket är buf-

vudnäring, ocb gifver afkastoing utöfver socknens

•get bebof. Tborstuna by är en af de betydli-

gare i socknen: der är kyrka, gästgifvaregård,

prestgård af 2 mtl. k rono m. m. Söderut de rifrån

ligger säteriet Brunna, 2 mtl. krono, majorsbo-

ställe. Vid Örsunds-ån förekomma Kylsla och

Wånsjö qvarnar. Socknen håller 96 f mtl. med

en folkmängd af 1,529 personer på en areal af

11,271 tunnland, af hvilka 180 äro sjöar ocb

kärr. Adr. Enköping.

Tlft»ratitrm 9 ett härad i Westerås län, ocb den

del deraf, som kallas Fjerdhundra, håller något

öfver 2 qvadratmil, ocb 4 socknar, neml.: Hvit-

linge, Tborstuna, Hernevi ocb östersunda, af hvil-

ka de 2 sistnämnda äro annezer till andra sock-

nar (neml. Uernävi till Frösbult ocb Östersunda

till Nysätra). Socknarna utgöra tillsammans 185 j-

mtl., med en folkmängd af 3,b88 invånare ocb en

an»el af 48,392 tunnl., bvaraf 2,025 äro sjöar

och kärr. I detta härad är ännu temlig tillgång

på skog ocb trävaror, som härifrån föryttras på

marknaderna i Enköping. Tborstuna härad, jemte

Ytter-Tjurho ocb några socknar af Simtuoa hä-

rad tillhöra Wårby fögderi, ocb utgöra i före-

ning med Simtuna, öfver- ocb Ytter-Tjurbo samt

Wåbla härader, en domsaga.

Vliomvit annex till Weckbolm i Trögde härad af

Up*ala län, är beläget vid Mälaren ocb Björkfjer-

den, 5 mil S.S.V*. från Upsals. Orten är stenig

ocb backig; men socknen bar ändock godt åker-

bruk. Nedanför södra ändan af socknen ligger

Brandholmen , en hög ocb på alla sidor brant

klippa, som af sjöfarande kan ses långt ut i

Mälaren. Öfverst på berget Gnnes en mängd

stenhögar, som synas antyda, att der fordom va-

rit ett fäste eller en borg, dit folket kunnat uo-

danfly, eller genom antända vårrikaaar tillkänna-

gifva, när något fiendtligt var å färde. Socknen

håller 11 £ mtl. med 268 inbyggare på en areal

af 2,800 tunnland, hvaraf 20 äro sjöar ocb kärr.

Adr. Enköping.

ThorftÅUer, en socken i Gestriklands fögderi af

Gefle län, är belägen 6 mil V.S.V. från Gefle, och

tillhör 2 kl. konsist. Marken ir bergaktig oab
ojemn, ocb socknen är till tvåtredjedelar omgif-
ven af större eller smärre berg. Åkerbruket är

ej särdeles gifvande, ocb fordrar träget gödslan-

de ocb mycken omvårdnad för att lyckas. Som-
liga byar i socknen hafva ymnig skog, andra min-
dre och somliga nästan ingen; men bebofvet deraf

är stort, i anseende dertill, att nästan bvarje

sjelfägande brukare är bergsman. De jeroma Ims-
trakter, som förekomma i socknen, äro så betyd-

liga, att de förse, icke endast Gestriklands berga-

lag, ntan äfven de norrländska jernverken mod
malm. Socknens jernverk äro 10, nemligen: Ho-
fors, GanuntUlilta, Tjärnäs , Wi, Bayyhyltan , Kals-

nas, Wall, Ho, Stenshyttan ocb Fayersta, af hvilka

de 3 första äro betydliga, ocb de 7 sedoare bergs-

manskamrar. Smidet stiger till 3,802 skeppund.

3:ne masugnar finnas här: Edsken, Kralten och
Skomma i hyttan. Socknen innehåller 58 1 mtl. med
en folkmängd af 3,756 personer på en areal af

87,712 tunnland, bvaraf 10,000 äro sjöar och
kärr. Adr. Gefle.

Tlioreifcber, med Ytter Lännäs ocb Dal, en soc-

ken i S. Ångermanlands fögderi, är belägen 4j
mil N.N.V. från Hernösand och tillhör 2 kl. kon-
sist. Sockoen ligger utmed Ångermenna-elfven på
dess högra sida, ocb är i allmänhet jemn; men
mot söder omgifven af skogbevuxna berg och höj-

der. Orten är dock skogfattig; men den bristan-

de tillgången hämtas från sockne-allmänningen Fi-

letjärn, på 2 å 3 mils afstånd söderut. Åkerbru-

ket är hufvudnäring. Lax- ocb sik-fiske idkas i

elfven. Socknen häller 32| mtl. med 680 inbyg-

gare, ocb utgör, i föreoing med Ytter-Lännes och
Dal, en areal af 152,604 tunnland, hvaraf 11,600
äro sjöar ocb kärr. Adr. Hernösand.

Tliorsaker, en socken med Lästringe i Rönö
härad af Nyköpings län, är belägen 3£ mil N.O.

från Ny köping, ocb tillhör 3 kl. konsist. éi patr.

Ägaren af Söderby gård, i denna socken, bar pa-

tronaträtt, ocb är förbunden att kalla någon af

stiftets barn. Socknen håller 15^ mtl. med 535
inbyggare på en areal af 6,526 tunnland, bvaraf

1,050 äro sjöar ocb kärr. Adr. Nyköping.

TlioraÄosj, en socken med Aspeboda, är belä-

gen i Kopparbergs fögderi af Fahlu län, 1 J mil

S. från Fahlun ocb tillhör 2 kl. konsist. Socken-
kyrkan är af ett massivt byggnadssätt, ocb skall

vara en af de äldsta i Dalarna. På benhuset till

kyrkan läses: "Här Julas bufvuden tillsamman; men
ej till rådplägning — ty saken är afgjord." För-
bi socknen flyter Lillelfven, som utfaller i sjön

Runn. Under sin flygt i Dalarna ocb ifrån Rank-
by ttan år 1520, föll Gustaf Eriksson bär i vattnet,

ej långt från färgestället vid Glöttert, der isen

nyligen lagt sig; men han räddade sig sjelf, tor-

kade sina kläder i färgkarlens stuga, ocb fortsatte

sedan sin väg till Ornäs. Om sätesgården Ornäs,

som bär är belägen, se detta ord. Ändra väl be-
byggda gårdar i socknen äro Buryrufydrden, //in-

snoret, m. fl. Vid anstäldt storskifte år IS28,
befanns skattejorden innehålla t,?08 tunnland 1 {.

kappland inägor åker, äng ocb annan sloga, som
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var fördelad mellan 143 åboer. Skogen är der-

emot otillräcklig, och innehåller endast 1,907

tannland 29
-J-

kappland, bva rföre skattebönderna

icke in natura kunna utgöra deras kolränta till

Stora Kopparberget. Tborsångs socken innehåller

41^2. mtl. med en folkmängd af 1,6$? personer

på en areal af 16,825 tunnland, bvaraf 7,800 äro

sjöar ocb kärr. Adr Pablun.

Thornå», Vestra, annex till Skatelöf, är beläget

i Albo bärad af Kronobergs län, 2" mil S.V. från

Wexiö. I socknen märkes Torne bruk, vid sjön

Äsnen, som skall vara anlagdt af Hollandarne på

1500-talet, samt säteriet Hulvik, 1 mtl. frälse.

En källa i socknen kallas S:t Hilarias offerkälla.

Socknen häller 54} mtl. med en folkmängd af

2,720 personer på en areal af 40,755 tunnland,

bvaraf 6,220 äro sjöar ocb kärr. Adr. Wexiö.

THorsÅa, östra, annex till Nöbbeled, är beläget

t Konga bärad af Wexiö län, 1 \ mil S. från

Wexiö. I socknen märkes: Tkortjo säteri, h va rest

finnes en större grifthög, i bvilken Thor skall

vara begrafven, samt kummel, i bvilka man funnit

en större bällkista; Inyetxtads säteri, ! mtl. fräl-

se jemte flera kronoskattebemman uti Ingelstads

by, *å att bela egendomen innehåller 4 förmedlade

mtl.; Thorsjö Norrt/tlrd, ett kronosfcattebemmaa med
den vaekraste belägenhet vid en fiskrik insjö, samt

Ingelstads gästgifvaregård (se detta ord). En stor

å flyter genom socknen. Hela socknen innehåller

36 1 mtl. med en folkmängd af 1,415 inbyggare

på en areal af 17,635 tunnland, bvaraf 1,020 äro

sjöar ocb kärr. Adr. Wexiö.

Thersåt, en socken i Södra Möre bärad af Kal-

mar län, är beläget vid hafvet, 4{ mil S.V. från

Kalmar och tillhör 2 kl. konsist Vid Dackefejdens

Hd stodo bönderna i socknen på konungens sida

och ihjälslogo Däckens svåger med flere af hans

aabang. Prestgården blef år 1 564 bor uppbränd

af Danskarne. Socknen håller 86 £- mtl. med en

folkmängd af 6,790 personer på en areal af 79,542
tonniand, af bvilka 375 äro sjöar och kärr. Adr.

Kalmar eller Carlskrona.

Thor«0, med kapell, en socken i Wadsbo härad

af Skaraborgs län, är beläget
-J-

mil N.N.V. från

Mariestad, och tillhör 3 kl. konsist. Pastoratet

otgöres af 6 öar i sjön Wenern, nemligen: Thorxö,

Diltö, Onxö, Bromö, Kaljo och Djurö. Socknen

tillföll, genom konung Gustaf I:s testamente af år

1560, dess yngste son, hertig Carl. Större delen

af marken i pastoratet är bergabtig, uppfylld med
sten och skogbevu-en; men den odlade marken är

jemn. Skogen är fullt tillräcklig för bebofvet, ocb

utsädet beräknas till 400 tunnor. I socknen ligga

2:ne säterier, nemligen Pogtö, 3 mtl., med ett

kapell, på vestersidan af Tborsö, samt Skeherga,

2 mtl., afven beläget på Tborsö, vid sjöstranden,

midt emot Mariestad. Inom Tborsö kapellförsam-

ling ligger Bromö glasbruk, som äges af kom-
mercerådet Santesson. Pastoratet håller 31 f mtl.

med 1,656 inbyggare på en areal af 18,051 tonn-

iand, bvaraf 320 äro sjöar ocb kärr. Adr. Ma-
riestad.

Thorup, en socken med Kinnared, är beligeo

3{ mil N.N.0. från Halmstad, ocb tillhör 3 kl.

reg. Socknen är en af de vidsträcktaste och minst

bördiga socknar i södra Halland, och genomskä-
ren på en sträcka af I £ mil af Nissaströmmen. Den
del af Thorups socken, som ligger norr om Nis-

san, hörer till Halmstads hårad; men den söder

om Nissan belägna tHI Tönnersjö hårad. Denna
sistnämnda del af socknen utgör en skogssträeka

af 4 mils längd, kallad orken, som består af

vidsträckta kärr, mossar ocb ljungbackar med skog
af furu, gran, bok, al ocb ek. Socknens norra

del åter år mindre skogbevoxeo; men har en olän-

dig ocb mosslupen mark. En mängd vargar ocb

rafvar uppehålla sig i båda trakterna och göra

stor skada på kreaturen, som derföre nästan stän-

digt måste vaktas. I socknen ligger Bydu bruks-

egendom (se detta ord), säteriet Brännö med un-

derlydande 5 hemman, samt Gvs/afsberg ocb Frös-

lida, bvardera 2 hemman. Kyrkan år af sten,

52 | alnar lång, ocb bar i koret en grafstea med
latinska inskrifter öfver framl. prosten ocb pro-

stinnan Ausén, som här blifvit jordade (deo sist-

nämnda år 1712), äfvensom ett epitapbiom Öfver

tvenne deras söner, Johan ocb Niclas Ausén, bvil-

ka båda varit officerare vid Kronobergs regimen-

te, ocb båda under krig i främmande land aflidit.

Bland socknens fornlemningar märkes på Rydö
ägor, vid gränseskillnaden emellan Småland ocb
Halland, nära landsvägen, en stor stenhäll, kallad

Knyxtnhall. I denna häll bafva bokstäfverne G. och

C. varit inhuggna, den förra åt Småländska och

den sednare åt Halländska sidan, ocb man berät-

tar, att svenske ocb danske konungarne bär for-

dom mött b varandra, ocb att bvarderas namnskif-

fer blifvit uthugget på den sidan af stenen, b var-

ifrån konungen kommit. På Skottegården* ägor
märkes äfven åtskilliga stensättningsr ocb fotang-

lar, bland bvilka tvenne, som äro belägna nära

torpet Halastugan, på bvardera sidan innehålla vid

pass 33 alnar. Socknen bar en gästgifvaregård,

vid namn Ramnäs, i hvars grannskap flnnes en

grotta i berget, benämnd Chrnlopher* ttvga, bvil-

ken under Erik XlV:s tid, såsom belägen nära den

på bans tid varande riksgränsen, lärer blifvit be-

gagnad såsom tillflyktsort, ocb bvarest man der-

före gjort åtskilliga fynd. Ifrehogen, en bög nära

Ifvebo, är till en del en naturlig böjd; men på
dess spets är naturens verk fortsatt med en ätte-

hög. Högen plägar nn begagnas som en ridbsna

för brndmän, då någon brudskara tågar der förbi.— Jordbruket i denna trskt fordrar mycken ar-

betsmöda; allmogens söner äro under slöt lertiden

oumbärlige hemma, ocb deo arbetsföra ungdomen
plägar derföre om vintern utvandra till Skåne och

norra Halland, för att der förtjena sitt uppehälle

genom tröskning. Sommaren är bär kort, ocb höst-

kölden börjar ofta i September, bvilket man tror

bärleda sig af de många mossar ocb träsk, som
bär finnas, ocb som i anseende till jordmånens och

jordlagrens egna beskaffenhet synas vara outrot-

liga. Gårdarna ärO derföre mestadels enstaka , vidt

afskiljda från h varandra, ocb fördelade nti balfva,
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fjerdedels eller sjettedels hemman. Ensäde brakas

öfverallt, ocb består mestadels af bafra, dernäst

af koro, minst af råg. Afkastningen går sällan

öfver 3:dje koroet. Ärter ocb bvete trifvas ej,

boodeo äter mest bafrebröd, och måste årligen

köpa säd till nödig brödföda. Till dragare nyttjas

mest oxar; men ofta äfven kor, bvilka bär äro

små till växten. Hästar äro sällsynta. Utom åker-

bruket sysselsätter sig en del af manfolket med
skogsbandtering ocb körslor af kubbar till Halm-

stad, äfvensom q vinnorna med spåoad ocb väfoad.

Socknen håller 59 1 mtl., med en folkmängd af

1,830 inbyggare på en areal af 42,861 tunnland,

bvaraf 3,750 äro sjöar och kärr. Adr. Halmstad.

Thorvalfl HjaltesNon , en bländare, som del-

tagit uti slaget på Fyrisvall emot Storbjörn Starke,

besjöng äfven denna märkvärdiga drabbning. Då

konung Erik Segersäll, efter vunnen seger, steg

opp på en nära valplatsen varande bog, ocb upp-

manade b v ilken som kunde, att qväda en sång öfver

öfver den blodiga fejden, steg Tborveld fram ocb

qvad inför konungen ocb hela bären ett qväde af

tvenne strofer, som ännu finnes i behåll, ocb hvar-

före ban af Erik Segersäll genast begåfvades med

en d\rbar guldkedja. Det anmärkas i sagan så-

som något särdeles, att Tborvald Hjaltesson bvar-

ken före eller efter detta tillfälle nppträdt såsom

skald ocb författat något qväde.

Thorvider, lagman i Westergötbland på konung

Stenkils tid, skulle med sina Göther bistå den nor-

ske jarlen Håkan emot konung Harald Hårdråde i

Norrige, som fördrifvit honom, ocb sedan till

bans förföljande inryckt med eo krigshär i Götna-

land; men då lagman Thorvider, en morgon när

båda bärarne redan stodo uppställde emot hvaran-

dra, skulle genom ett tal uppmana sina kämpar

till tapperbet, och desse svarade med ett bärskri,

inträffade den händelsen, att bans bäst, som stod

bunden vid en påle, bäraf blef skrämd, så att han

ryckte upp pålen, bvilken slog lagmannen i pan-

nan. Thorvider, som trodde att det var ett skott

ifrån fienden, blef då rädd ocb red skyndsamt

derifrån, lemnande sina Götber i sticket, bvilka

dock sedan slogos tappert.

Thorvider» lagman i Wermland, var norrske

konungen Sverres svåger, ocb bistod hooom på

flera sätt under bans mångfaldiga sträfvanden att

. erofra Norriges krona.

Thorvifl StMininare var, jemte sina båda brö-

der Arnvid Blinde ocb Freyvid Döfve, bland Olof

. Skötkonungs tolf rådsberrar och honom synnerli-

gen tillgifveo. Då bönderoe allmänt blefvo miss-

nöjde med konungen derföre, att han brutit alls-

bärjartingets dom i Upsala, ocb äfven beredde sig

till att afsätta honom, som tillika öfvergafs af

sina fleste rådgifvare, stannade desse trogne brö-

der qvar bos konung Olof, för att så m>cket som

möjligt bistå bonom, emedan, som de sade, de

ingalunda ville belsas för drottsvikare. De omta-

lade oförskräckt det missnöje och de stämplingar,

som voro å färde, samt gåfvo konungen kloka

råd, bura han skulle undgå den hotande faran. Då

de andre bröderne sedan drogo till Ulleråker, för

att blidka den uppretade allmogen, stannade Tbor-
vid Stammare eosam qvar bos Olof Skötkonoog,
bvilken ban förklarade sig på intet villkor vilja

öfvergifva.

Thorö, ett kapell eller annex till Sorunda i Sot-

bolms bärad af Stockholms län, är beläget i bafs-

bandet, 7 mil S. från Stockholm. Ägaren af Här-
hamra, en gård om 1{ mtl. i Sorunda socken,

tillsätter kapellets predikant. Socknen håller 6£
mtl. med 460 inbyggare på en areal af 6,804
tunnland, bvaraf 200 äro sjöar ocb kärr. Adr.

•Södertelje.

Thott, Tage , son af ryttmättaren Otto Tbott,

bvilken härstammade från en gammal dansk adlig

ätt i Skåne, föddes d. 23 Oktober 1739 på Ska-
bersjö. Tog 1756 juridisk examen i Lund, och
blef 1758 kornett vid Norra Skånska regementet,

med bvilket ban deltog i fälttåget i Pommern.
Löjnant 1764, samt major i armeen ocb kom-
mendant å Malmö citadell 1769. Han både i Skå-
ne ärft stora egendomar; men förslöst större de-

len; sökte under frihetstiden vid riksdagarne göra
sig betydande, men lyckades icke; gjorde sig der-

på, vid revolutionen i Skåne, väl anskrifven bos

bertig Karl, och lyckades sedan erhålla Gustaf III:s

synnerliga bevågenhet. Blef 1772 utnämnd till

öfverste- löjtnant och samma år R. af S. 0. Fiek

äfven genom ackord blifva landsböfding i Malmö-
bus län, bvilken befattning han innehade till 1794,
då ban åter bortackorderade landsböfdingeembetet.

Var ledamot af Fysiografiska sällskapet i Lund,

ocb sedan prseses i samma sällskap. Upphöjdes
1778 till friherre, ocb blef 1788 öfverkommeo-
dant, samt 1801 Kommendör af Wasa-Orden. Upp-
höjdes vidare 1807 till grefve, bvarefter ban 1814
blef Kommendör med stora korset af Wasa Orden
ocb 1815 Riddare af konung Karl XM.s Orden.

Slutligen blef ban 1816 en af rikets herrar. Han
hade ett angenämt umgängessätt ocb berättade

med talang, äfven åtnjöt ban lyckan af en ovan-
ligt rask ålderdom. Oaktadt nio år äldre än ko-
nung Karl XIII, kunde han fyra år efter konua-
nungens död med ungdomlig lifligbet för en lyss-

nande ungdom skildra den gamle konungen i sio

ålderdoms »kröpligheter, till ocb med ett eller an-

nat bäraf på ett åskådligt sätt, dervid de åskå-
dande alldeles glömde, att de hade eo 83-årig för

sig, som gjorde dem bekant med en 70-årigs

svårighet att, der han satt omgifveo af sina hun-

dar, hålla elden i sin tobakspipa o. s. v. Grefve

Tbott afled deo 7 Mars 1824. Familjen Tholt
var af ålder en bland de rikaste och mäktigaste

uti bela Skåne, så alt knappt något enda ansen-

ligt gods finnes i detta land, bvilket icke fordom
varit besutet af någon Thott. Stamfadern för alla

Tbottar var Thord Tliott» som afled 1301.
Ehuru denne varit en i frig kristen, säges ban dock
bafva låtit begrafva sig i sina hedniske förfäders

ättehög vid Kjell inge. .Några uppgifva, att denne
Tbord Thott lefvat omkring år 1080, ocb att ban
uppbyggt Bosjö kloster omkring denna tid. Det-
ta är dock mindre sannolikt. Äfvenså räknas af

de fleste geneologer de gamle svenske Tottarae
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såsom en gren af de danske Tbottarne. Vid det

Roeskilska fredsslutet var dea skånska Tbotteät-

ten i sitt högsta flor. Den bvilade förnämligast

på herr Tage Ottoiiaon Tliott till Eriksholm,

den yngre af detta namn, bvilken då var riddare,

riksråd ocb befallningsman på Börringe kloster,

den myndigaste ocb rikaste berre i Skåne på sin

tid, så att ban allmänt kallades "Skånske Kungen. 1*

Han afled jäst då freden slöts i Roeskild, så att

ban ej fitk öfverlefva Skånes aft radande till Sve-

rige Hans son, linut Thott, introducerades

1664 på svenska riddarbuset. Ar 1677 öfvergick

ban, tillika med sina bröder, Holger ocb Tage,

till Danmark, der ban blef statsråd ocb gebeime-

råd; men deremot blefvo deras gods i Skåne in-

dragna till svenska kronan.

Tlirander den gamle oppgifves af någre för-

fattare hafva varit en son af konung Harald Hil-

detand; men ar för öfrigt alldeles okänd.

Tltridje (Myth.). Så bette en af de förnäme bar-

rar ocb bögvise män, b vilka suto i högsäten i

Asgårds dråpliga palats, ocb underrättade konung

Gylfve om Asalärans förnämsta innehåll, då fiylfe,

i skepnad af en gammal tarflig gubbe, ocb anta-

gande namnet Ganglere, begaf sig till Asagård,

för att göra sig bekant med Asiamännens troslä-

ror ocb seder. De andra tvenne drottarne bette

Har (hög) ocb Jafnbar (jemohög). Man tror dock

att dessa tre, Har, Jafnbar ocb Thridje var Oden

sjelf, bvilken uppenbarade sig såsom treenig.

Thrudvnffn (Myth.)- Så kallades den trakten af

bim melen eller Asgård, der Thors herrliga borg,

Bilskirner, var belägen.

Tliryiner (Myth). En jätte, bvilken en gång

företog sig en gång att bortröfva bammareo Mjol-

ner från Thor, medan han sof. När Thor vak-

nade ocb blef varse sin förlust, betogs så väl ban

som alle de öfrige gndarne af den häftigaste be-

störtning, emedan Tbors hammare just var det

vapen, hvaraf Asarne väntade största försvar mot

Mnspels söner, samt mot Rimtussar ocb troll.

T tiu le* Denna benämning Gnnes uti de äldsta

skrifter, som tala om vår nord, tillagd densam-

ma; men dock bafva alla näfdaforska re, hvilka

sökt reda denna fråga, icke kunnat komma till

någon visshet om, hvilket land, som egentligen

dermed af de gamle betecknades. Namnet före-

kommer först uti den resebeskrifning, som den

lärde Greken Pytbeas från Marseille författat, och

bvilken afbandlar bans resa till norden i fjerde

seklet före kristna tideräkningen. Denne Pytbeas

seglade öfver Atlantiska bafvet ocb kom till Brit-

tanniska öarna. Der hörde han berättas om ett

land, Tbule, som låg sex dagsresor derifrån mot

norden, och gränsade till det isiga hafvet. Detta

land var det yttersta af alla länder i norr, och

sträckte sig opp under sjelfva norra polcirkeln,

så att vid sommarsolståndet, då solen gick genom
kräftans tecken, hade man der ingen natt, och

tvärtom ingen dag om vintern. Af fina frukter

fanns der ingenting, af tama djur föga. Männi-

skorna födde sig der af korn och kålvåxter, af

trädfrukter ocb rotfrukter. Der säd ocb boning

voro att tillgå, bereddes deraf en särskild dryck.

Den skorna säden infördes i bus eller logar, der

den ut tröskades. Sjelf både Pytbeas icke sett det-

ta land. Hvad ban dermed menade, var tydligen

nordvestra kosten af Norrige, dock tillades benäm-
ningen Tbule af sednare författare, b vilka i all-

mänhet hade högst förvirrade begrepp om de nor-

diska länderna, afven åt Sverige. Många bäfde-

forskare bafva gjort sig en stor ocb fruktlös möda,
att uti några norska ocb svenska ortnamn spåra

roten till benämningen Tbule. Efter all sannolik-

het kände de gamle nordboerne sjelfve aldrig till

detta namn, utan är den meningen troligen mest

grundad, som antager, att benämningen uppkom-
mit af något feniciskt ord: Thul, eller dylikt, som
betecknade norden, köld eller mörker.

Thnn, en socken i Åse härad af Skaraborgs län,

är belägen vid Wenern, 3* mil O.N.O. från We-
nersborg, 2 J mil V.S.V. från Lidköping, ocb till-

bör 2 kl. reg. Annexer Öro: Friel ocb Karaby.

I socknen märkes: säteriet Gammalstorp
f

som år

1833 genom köp tillföll H. M. K. Carl XIV Jo-

han; Sätenas, äfven ett säteri, med utsigt åt en

vik af Wenern, som kallas Dettern, ocb ined en

god hamn, benämnd Tvättstugan, vid bvars strand

är ett rymligt upplags- magasin; dessutom finnas

på ett ställe i socknen, som kallas Stenkutten,

tydliga lemningar af en stenmur efter någon forn-

tidens höfdingaborg, slott eller större byggnad. I

närbeten deraf bafva stora ocb lilla Hofgården

varit belägna, ocb bland de flere sandkullar, som
legat omkring 150 famnar derifrån, finnes på kyr-

kogårdens ägor ännu en öfrig, som vid foten ses

kringsatt med stora stenar, ocb förmodligen är en

grifthög. Sockenkyrkan är vacker ocb rymlig,

ocb i socknen finnes en skola, bvilken fram), pro-

sten J. Silerius år 1762 genom särskild donation

grundlagt, ocb som sedermera genom kongl. bref-

vet d. 28 Maj 1828 blef organiserad till folk-

skola. Socknens mark är i allmänhet jemn, med
jordmån af lera, och ingen skog finnes, utom vid

berresårdarna Såtenäs ocb Gammalstorp. Tbuos

socken håller 22 j- mtl. med 650 inbyggare på en

areal af 4,235 tunnland, bvaraf 20 äro sjöar och

kärr. Adr. Lidköping.

Thisn, Andere Wilhelm, född 1800 i We-
stergöthland, kapten ocb informations-officer vid

Krigsakademien på Carlberg, utvecklade sig genom
egen fallenhet, under Westins handledning till en

fördelaktigt känd landskapsmålare. Af trenne bans

arbeten, utsigt af Carl Xlllrs torg med den då

ännu befintliga dramatiska theatern, ocb tvenne

utsigter af ett bruk i Dalarna, hade man de mest

grundade förhoppningar af bvad ban en dag kun-

nat blifve i detta slag af konsten, om icke en

förtidig död bortryckt honom, till stor saknad för

alla hans vänner, hvilka beundrade icke allenast

bans skicklighet, utan äfven hans milda, fullkom-

ligt fl ärdlösa väsende, som var ett särdeles ut-

markande karaktersdrag bos bonom. nan afled på

Carlberg år 1829.

Tlinnander, Jonna Permon» från Tona i

Kalmare län, var en af de flere medelmåttor, som
Del. IV. 7
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noder drottning Krittioas tid försökte sig i skal-

deskep. Hen utgaf 1638 7re* ston* jVya Andeiige

Vysor, den forsla: £n **<>* oca instig nyårsvisa,

den andra : Huru unge personer skota bereda sig hit

alt lyckosamt äktenskap, och den tredje: En kla-

govna öfoer denna verIdens sista tids tillstånd, alla

innehållande en mängd torra förmaningar, späc-

kade med bibliska språk; men alldeles tomma på
poesi.

Tl«uiifrer«t Anders, föddes den 15 December
1755 uti Tuns socken i WestergöIbland, der fa-

dren, Anders Andersson, bodde i en backstuga.

Intagen af en synnerlig lust för låsning, insattes

ban först i socknens skola, bvarifrån ban flyttades

till gymnasium i Skara. Blef 1776 student i Up-
sala, bvarest ban isynnerbet studerade filosofi,

kemi ocb natoralbistoria. Sedan ban ifrån 1780
till 1786 tjenslgjort såsom vikarierande skolmä-

stare i sin fådernesockens skola, ocb noder tiden

inbemtat undervisning i veterinär- vetenskapen, reste

ban 1787 till Greifswald, der han samma år pro-

moverades till 6loso6e magister. Återvände der-

på genast till Skara, der han förordoades att gå
tilbanda vid föreläsningarne i natnralbistorien. Är
17 92 begaf ban sig till akademien i Lund, der

ban studerade medicin, bvarunder resor gjordes till

Danmark ocb Tyskland. Promoverades 1794 till

medicine doktor, ocb antogs samma år till adjuokt

i veterinär-vetenskapen uti Skara. Ledamot af

collegitim medieum 1795, ocb förordnad att be-

strida provincial-läkaretjensten inom Skaraborgs

län. Utnämndes 1797 till konrektor, ocb 1811

till rektor vid Skara trivialskola. Prästvigd 1810,
sökte ban pastorat utan att lyckas; men erhöll

likval titel af prost. Denne mångsidige man af-

led d. II April 1816. Bland de af bonom ulgif-

na arbeten märkas: Förslag hit ett föibattradt laro-

satt vtd underskolorna \ Samlingar till befordran af

hast^ och boskaps-sjukdomars kännande och botande
;

Förberedande kunskap vid geografisk undervisning,

ro. fl.

3flii*iiberjr» Daniel af* bondson från Ånger-
manland, föddes i Maj 1712 ocb intogs vid elfva

&rs ålder i llernösands läroverk. Tio år senare

blef ban student i Upsala, der han väl flitigt stu-

derade Hebreiska, Grekiska, Latin ocb filosofi,

men med förkärlek använde alla bvilostunder på
smidesarbelen, för bviJka ban hade en synnerlig

båg. I början ämnad till prest, öfvergaf han dock
slutligen denna bana, ocb började 1743 bufvod-

sakligen arbeta uti mekaniken, då han snart til J—

vägabragte en såningsmacbin, som väckte mycket
uppseende. Eburu redan utmärkt i sin väg, vann

ban dock föga uppmuntran, förr än ban kom i

beröring med Polhem, från bvilken stund hans

lycka var gjord. Han anställdes 1745 vid dennes

laboratorium mecbanicum, der tvenne års arbete

under den store mekanikerns bandledning fullbor-

dade Tbunbergs utveckling ocb grundlade hans

egentliga rykte. År 1747 antogs han till bygg-
mästare vid Finska fästningsbyggnaden, ocb sys-

selsattes sedan äfven med dockbyggnaderna på

Sveaborg, änder stigande bifall. Någon tid deref-

ter fick han titel af slottsbyggmästare. År 1756
gjorde ban, på sekreta-utskottets defensions-depn-

tations befallning, en resa till Göth8 elf ocb Caris-

krona, för att vid förra stället underrätta sig om
tillståndet vid slussverket, ocb vid det senare ut-

se plats för dockbyggnaden, bva refter ban åter-

vände till Sveaborg ocb ibland annat ledde ström-

rensningarna i Finland. År 1759 erhöll han di-

rektö rsfo Iimak! , med lika rang ocb värdighet med
kaptener vid artilleriet. Efter månganig syssel-

sättning med dock byggnaden i Carlskrona, i bvil-

ket arbete ban inlade stor förtjenst, afgaf bao

1771 en plan till Trollbätte slussverk, bvilken af

Koogl. Maj.t genast gillades ocb med framgång

verkställdes. R. af W. O. 1772, ocb följande

året förordnad till öfverdirektör. Utom de redas

anförda , utförde Tbunberg äfven flera andra vigti-

ga uppdrag ocb gjorde många nyttiga inrättnin-

gar, för bvilka han åtskilliga gånger hugnades

med belöningar. Adlades år 1776. Var ledamot

af vetenskaps-akademien samt af fysiografi«ka säll-

skapet i Lund. Han afled i början af år 1788.

Såsom ett bevis på denne mans stora förtjenster

vid Sveaborgs anläggning, må följande anekdot a -

föras: På en af dammarna derstädes bar Ebreo-

svärd, grundläggaren sjelf, låtit inskrifva dessa

ord:
r Utom Thunberg skulle Ehrensvard ej byggt

denna damm*
Tlmnberor, Carl Peter» föddes d. 11 Nov.

1743 i Nyköping, ocb blef 1761 student i Upsala.

Till sitt yrke valde han genast läkarekonsten; i

kemien studerade han under Bergman, men nalu-

ralhistorien, som förelästes af Linné, fängslade

isynnerhet den vettgirige ynglingens uppmärksam-

het. År 1769 blef ban medicine kandidat ocb

följande året licentiat. Begärlig att lära känna

fremmande länder ocb der föröka sina insigter i

medicin, kirurgi ocb naturalbistoria, sökte han ett

resestipendium, ocb begaf sig, försedd härmed,

1770 till Köpenhamn, samt vidare på ett Holländskt

fartyg till Amsterdam. Der blef ban med mycken
vänlighet emottagen af professorerna Burman, bvil-

ka lemnade bonom tillstånd att dagligen begagna

ocb genomgå deras ypperliga bihliothek ocb rika

naturalsamlingar, samt tillika anmodade honom att

examinera ocb namngifva en hop okända natural-

ster. Sedan han vidare besett alla naturalsamlin-

gar i Leyden, Haag ocb på flera andra ställen,

fortsatte ban sin resa sjöledes till Frankrike, der

han i Paris studerade under de berömdaste lärare

och flitigt infann sig på hospitalet LHötel Dieo,

till Juli månad 1771, då ban återvände till Am-
sterdam. Der fick ban snart af några vetenskaps-

älskare anbud att på deras bekostnad företaga eo

resa till Japan, ifrån h vilket land man ännu icke

både några växter i Europa, ocb emottog gerna

detta anbud; men som då för tiden ingen nation,

otom Holländarne, hade tillträde till Japan, begär-

de ban att först få vistas ett par år på Goda
Hoppsudden, såsom anställd i Holländska kompa-
niets tjenst, för att lära sig både väl förstå och

tala Holländska språket, bvilket äfven beviljades.

Han afreste då i December 1771, såsom öfver-
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fältskär på att Ostindiskt skepp till Cap. Under
denna resa råkade bao äta några pannkakor, hrar-

till man af misstag kommit att nyttja blybvitt i

stallet för mjöl , ocb både deraf sedan mänga ölä-

genheter. Ankommen till Cap i April 1772, fö-

retog ban genast en resa af några bondra mil

österut genom södra delen af Kafferlandet, samt

följande året en dylik genom norra delen, ocb

året derpå en annan lång resa inåt landet. Slot-

ligen lemoade ban Cap 1775, oeb afgick såsom

extra kirurg på ett skepp till Batavia på Java,

bvarifrån ban, i egenskap af legat ions-medikas,

åtföljde Holländska ministern till Japan och så vi-

dare till kejserliga bofvet i Jeddo. På återresan,

vid slutet af år 1776, besökte ban Java ocb Cey-

lon, samt kom i April 1778 tillbaka till Gap,

bvarifrån ban snart återvände till Hollaod. Be-

sökte sedan England ocb Tyskland, samt anlände

1779 till fäderneslandet. Under sin frånvaro, både

ban 1777 blifvit befordrad till botanisk demon-
strator i Upsala. Hemkommen blef ban 1781 ut-

nämnd till e. o. professor ocb prefekt öfver bota-

niska trädgården, samt 1784 till medic. Ä botan.

professor. R. af W. 0. 1785 oeb kommendör af

samma orden 1»15. Jubeldoktor 1822. Han af-

led d. 8 Aug. 1828 barnlös, då ban i 47 år va-

rit akademisk lärare. Få Svenskar bafva förvärf-

vat en större och vidsträcktare namnkunnighet an

TbunbergJ, ja , efter Linnés död , ansågs ban en lång

tid bland alla Europas naturalhistorici nästan så-

som den förnämste. Redan i egenskap af Linnés

lärjunge, öfverhopades ban under sin utländska resa

af fremmande lärde i yrket med välvilja ocb upp-

muntringar, ocb troligen fanns det intet enda ve-

tenskapligt sällskap, som sysselsatte sig med na-

turkunnighet, bviiket icke med tiden tillegnade sig

den berömde mannen. Efter bonom uppkallades ett

örtgenus, ocb fjorton species, samt fem insektarter.

En gång emot tog ban kallelse från Leyden att

blifva professor derstädes ocb tveone gånger från

Petersburg; men afslog alla dessa anbud.1 På sjelf-

va Japan var ännu femtio år efter bans besök hans

namn ingalonda förgätet, ocb man erinrade sig ho-

nom, såsom den der ingifvit några af dess lärde

infödingar båg för naturhistoriens studium, samt

äfven på ön grundlagt ett slags Linnéisk skola.

Genom sin inflytelse, förmådde han Gustaf III att

förära slottslrädgården vid Upsala till universite-

tet, för att begagnas till en botanisk skola, samt

alt aoslå medel till det nuvarande praktfulla mu-
seets och orangeriels uppbyggande. Då Sverige

förlorat de Linneiska samlingarna, skänkte ban till

akademien i Upsala sin dyrbara samt isynnerhet

på örter ocb insekter rika naturaliesamling, ä fven-

venso rn ett ej obetydligt antal Japanska, Malaji-

ska ocb Indiska böcker, manuskripter, mynt, m m.

Grunden til) sin ryktbarhet hade Tbunberg lagt ge-

nom sin 1784 i Leipzig utgifna Flora Japonica,

bvarefter följde bans på flera språk utgifna Resa

uti Europa, Afrika och Asien. Hans öfriga bufvud-

arbeten aro-: Prodromus Plantarum Capensiutn och

Jcones Plantarum Japonicarum samt Flora Capensis.

Under sin långa professorstid företog denne så

SI

vidtbereste lärde icke gerna någdn längre resa 8b

till Stockholm, ocb änder de sistn tjugo åren knap-

past någon längre t än «t till sitt kära Tonaberg,

en knapp fjerdingsväg utanför Upsala. Men dessa

färder fram ocb tillbaka voro äfven likn regel-

bundna, som flyttfoglarnas tåg. * När Upsalaboat-

na borde
n
Skallerormen" (så kallade man gubbens

gammalmodiga, långa ocb smala vagn) rassla ge-

nom staden, så visste de att det nu var riktigt

slut på vårterminen, ocb når
n
Skallerormenn om

hösten skramlade Svartbäcksgatan tillbaka, så kun-

de man vara säker på, att studenterne snart ock

voro i antågande. Ifrigt älskande ocb värderando

öfver allt annat sin vetenskap, bvilkeo doek slut-

ligen växte ifrån bonom, skall Tbunberg, ebnra

ban icke gick upp emot sin store mästare, likväl

alltid i vetenskapens historia intaga ett af de främ-

sta rummen.

Thunman, Hane, född d. 23 Augusti 1746

och son nf kyrkoherden Johannes Erici Tbunman,

förskaffade sig genom utomordentlig flit en lär-

dom, som, ehuru ban afled ung, likväl redan hun-

nit förvärfva bonom ett stort rykte. Paderlös re-

dan vid erfva års ålder, fann ban sig försatt i

den torftigaste belägenhet, så att ban måste ge-

nom sockengång bos ifrån bus uppbemta den rin-

ga penning, som bonom bestods, ocb sålunda nöd-

gades ban ofta i den strängaste vinter gå till fot

flera dagar efter bvarandra. Sedan en slägtinge,

som var Svensk konsul i Smyrna, Önskat taga gos-

sen till sig, studerade ban för detta ändamål Ara-

biskan; men då resan inställdes, blef ban intagen

på Strengnäs gymnasiom , der ban mycket utmärkt*

sig i historien ocb de gamla språken. EU stipen-

dium beredde bonom utvägen att 1764 besöka Up-
sala akademi, der bans medellöshet tvang honom
att studera tbeologien, för att derigenom snarare

viona bergning. Hågen var dock mest vänd på

bans älsklingsstudier, språkforskningen, ocb med
otrolig ifver genomgick ban på kort tid en mängd

af Greklands historieskrivare oeb skalder, samt

öfversatte flera på Latin, der ibland Euripides helt

ocb bållet. Med samma nit dref ban studium af

historien och de nyare språken, samt läste mång-
faldiga Franska, Italienska ocb Engelska författare,

allt delta på den otroligt korta tiden af tvenne

år, som ban vistades i Upsala. År 1766 reste

ban till Tyskland, der ban 6ck kondition såsom

informator ocb 1769 blef magister i Greifswald.

Hans lärdom tillvann bonom snart flere berömde

mäns vänskap, ocb 1772 utnämndes ban till file-

so6e & eloqventie professor i Halle. Såsom sådan

ntgaf han flera historiska skrifter af högt värde.

Slutligen inverkade dock bans öfvermensbliga an-

strängningar ocb nattvak på bans belsa; bröst-

krämpor inställde sig, sjokdomeo tog öfverhand,

ocb d. 17 Dec. 1778 afled ban, endast 32 år

gammal.

TIturbo* ett jernbrnk i Hedemora socken, t mil

vester ifrån staden, hade före år 1612 en jern-

bytta ocb kopparbammare, som sedermera förbyt-

tes till en stångjernsbammare med 2 härdar, i

bviiket skick det ännu befinner sig. Bruket bar
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933 skepprd 6 Iisp:d privil. årligt smide af eget

tackjern med 9 skepprd 6 lisprd 13 skålp:d ham-
marskaft. Här idkas åfven ståltillverkning till ex-
port, äfvensom spik- ocb annat manufaktor-smide

till busbehof. Bruket skeppar på Stockholm. Dess
nuvarande ägare' är 0. F. Ulff. Smidesstämpeln är

TW inom en cirkel.

Thure , en son af konung Carl VIII Knutsson, af-

led i sin späda ongdom.
Tliure Sverkenioni en son af konung Sver-

ker den Unge, efterstrnfvade aldrig konungavär-
digbeten, eburo ban var äldre än sin broder Jo-
han ] Sverkersson, utan lefde såsom enskild man
i Danmark, der ban både många rika ocb mäkti-

ga slågtingar, genom sin moder Bengta, en dot-

ter af Danske marsken Ebbe Soneson ocb brors-

dotter till den namnkunnige erkehUkopen i Lund
Andreas Sune<on af den ryktbara llvide-ätten. Den-
ne Tbure Sverkersson var stamfader för den gam-
la mycket beryktade adliga ätten Hack »ill Häc-
keberga i Skåne, hvilken utslocknade på 1500-
talet. Af den omständighet, att bans namn icke

vidare förekommer i våra gamla urkunder efter

faderns död, hafva några historieskrivare tagit

anledning till den förmodan, att han aflidit redan

före slaget vid Gest il ren. Detta är dock mindre

sannolikt, ty Sverker den Unge var sjelf ej så

särdeles gammal när han stupade, ocb lians son

Tbure efterlemnade vid sin död tvenne söner, Jo-
han Thnreson, hvilken stannade qvar i Sverige,

samt Ebbe Tbureson, som satte sig neder i Dan-
mark.

Y I» iire?ren , Johan Adolf, är född i Stock-

holm d. 26 Aug. 1816. Efter undergången stu-

dentexamen, tog Th. den filosofiska graden år 1839
och juris utriusque kandidatexamen år 1847. Th.

har öfver<att en del af Horahi skaldestycken samt,

utom åtskilliga uppsatser ocb recensioner, derjemte

ntgifvit följande juridiska arbeten: tvenne Allmänna

Lagsamlingar och en Bergslagsam/ing , en ny edition

af Sveriges Riken Lag, Juridisk Handbok för posses»

stonater och allmoge, Populär Handbok i Svenska

Lagfarenhelen , bvaraf två delar utkommit, den för-

sta utgörande en allmän inledning under namn af

Fullsiändiq Juridisk Handbok, ocb den andra om-
fattande Bergslagfarenheten 9 med en historisk öf-

versigt deraf ifrån äldsta tider. Tredje delen, in-

nehållande Kameral-lagfarenheten , är nu under pres-

sen. Vid 1847—1848 årens riksdag var Tb. kan-

slist i konstitutions-utskottet. För närvarande är

Tb. enffagerad i rättegångsverken ocb bar innehaft

domareförordnande.

Thurn, Henrik ^latliie, grefve von Thurn,

Walwa*ina och Grentz, härstammade från en gam-
mal ocb rik Böbmisk ätt, hvilken ursprungligen

nppstått i Frankrike, der den förde namnet de ta

Tours, och sedan i tolfte århundradet öfvergick

till Italien, under namn af delin Torre, samt till

Spanien, der den benämndes de las Torres, och

slutligen till Tyskland. Grefve von Tburn, en

ovanligt skön, stark, tapper, lärd ocb i alla af-

seenden älskvärd man, var general i kejserlig tjenst

samt hade nti öfver 40 år tjenat det Österrikiska

boset, då kejsaren begynte våldföra Böbmarnes
fri- ocb rättigheter, bvarföre han ställde sig i

spetsen för sina förorättade landsmän ocb blef den ,

som egentligen började det sedan så ryktbara 30-
åriga kriget. Öfvervnnnen, måste ban fly sitt fä-

dernesland 1620, ocb reste som landsflyktig omkring
oti Ungern, Holland, Venedig, Danmark, uti b varje

land nemligen, som stod i fiendtligt förhållande till

kejsaren. Slutligen kom han till Sverige, då han

1629 blef förordnad till guvernör öfver Ingerman-
land. Följande året sändes ban såsom ambassadör
till Brandenburg, ocb 1633 fick han befälet öf-

ver de Svenska arméerna i Scblesien ocb Mähren.

Följande året utnämndes han till öfver-kommen-
dant i Wurtzburg, ocb blef Svensk grefve 1635.
Sedan ban ännu några år fortfarit att deltaga

i statsärenderna drog ban sig slutligen undan i

lugnet, och afled i staden Pernau år 1640. So-
nen,

Tlinrn, Fraoi Bernhard* kom redan flera

år före fadern till Sverige, ocb tillvann sig Gu-
staf Adolfs synnerliga gunst ocb förtroende genom
sin erfarenhet, duglighet ocb ett berömvärdt upp-
förande. Uti Preussiska fälttågen lemnades honom
ofta högsta befälet oäst konungen, ocb när den

unge hoppfulle mannen träffades af en förtidig död,

väckte delta en allmän ocb djup saknad. I slaget

vid Wallbof anförde ban högra flygeln, och äf-

venså uti träffningen vid Mewe, der ban mycket
utmärkte sig. Då der de Polske busarerne, för-

bittrade öfver nesan att vara drifne utur en för-

delaktig ställning, i vildt raseri rusade mot högra

flygeln, drog Tburn sina trupper baklänges till eo

närbelägen böjd. Husarerne följde efter och ro-

pade, att de Svenske hundarna icke vågade afbida

de Polska buggen. Vid bergskanten lät Tburn sol-

daterna åter fatta stånd, ocb mottog nu fiendeo

med en så mördande salfva, att hästar ocb ryttare

tumlade om b varandra, och de q varblifne studsade

tillbaka för de skarpa skotten ocb de blanka pik-

raderna. På samma gång anfölls fienden från si-

dan. Husarerne skyndade då derifrån i vild flykt.

Svenskarne både emellertid på alla sidor kommit
opp på berget, der de förskansade sig. De Pol-

ske anförarne misströstade nu om att kunna drifva

dem tillbaka ocb aftågade derföre med tross och
fältstycken, lemnande hela lägret i Svenskarnes

händer. Polackarne förlorade i denna träffning

4,000 man; Svenskarne deremot endast 500 man.

Vintern emellan 1626 ocb 1627 fördes befälet på
Svenska sidan af unge Thurn, ocb följande året

förordnades han till befälhafvare i Strasburg. Kort
derefter afled ban. Han var då general- major och
öfverste för lifgardet. Denna ätt utdog med bans

son,

Thurn, Henrik von* grefve, riksråd samt gu-
vernör öfver Estland ocb Ho val, som d. 20 Aug.

1656, under Ryssarnes belägring af Riga, vid ett

utfall fick hufvudet afhugget, hvilket czar Alexis

skickade till sin gemål i en fyrkantig låda, fodrad

ined rödt taft, såsom eo dyrbar present.

Tisvite (myth.). Så bette den stenen söm Asarne

togo och bultade med, då de fängslade Fenrisalf-
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vn med fjettrao Gleipoer. "Da togo
n
, tiger ta-

gas, "ändan af fjettran, som beter Gelgja och
drogo den genom en slor bäll, som beter Gjöll

ecb fastade denna båll djupt ned i jorden. Sedan
togo de en annan stor sten som beter Tbvite, bvar-

med de sköto den än längre ned i jorden."

XbyriUliK, CitroluR, äfven benämnd Theuto»
ulcua, förmodligen på den grund, att ban rest

ocb studerat i Tyskland, var en sambroder till

erkebiskopen i Upsala Nicolaus Ketlilli Albus eller

den llvite. Han benämnes riddare och konung Bir-

gers råd 1305, samt bevittnade såsom sådant 1308
den förskrifning, b varigenom samme konung för-

band sig att dela riket med sina bröder. År 130?
var ban embelsman eller s. k. Advocatus öfver

K8lmare slott och Borgholm, samt innehade föl-

jande året samma befattning på Stockholms slott.

Han förde i sitt vapen tvenne svarta spetsar i

silfverfält. Dog 1314.

TliyTors, ett jerobruk i Säfsens socken af Stora

Kopparbergs län, är anlagdt vid sjön Tbvn och

bar 3 härdar samt 1,066 skepprd 13 lisp:d privil.

årligt smide af eget tackjern, bvaraf hammarskaf-
ten utgores med 10 skepp:d 13 lisp:d ocb ? skålp:d.

Ilar finnes en särskild rästålsbärd för 50 skepp:d

af det privilegierade smidet, ocb äfven tillverkas

garf.stål samt spik. Extra smidesrätt till belopp

af 700 skepp.d årligen är bär tills vidare be-

viljad, enligt kongl. brefvet d. 2? Juli 1839.

Tillverkningen gar öfver Werrnland och We-
nern till Götheborg, men äfven skeppas på Stock-

holm. Ägare: Intressenter. Disponent: P. G.

Berggren.

Tliyra» dotter af Danske konungen Harald Blå-

tand, blef af Svenske prinsen Styrbjörn Starke,

bvilken med härsmakt angrep hennes fader, tvun-

gen att bhfva hans gemål. Efter Styrbjörns fall

vid Fyrisvall, uppehöll bon sig någon tid i Dan-
mark, men blef sedan af sin broder Sven Otto

Tveskägg emot sin vilja förmäld med den Wen-
diske konungen Burislef. Som bon dock icke län-

ge trifdes ihop med den gamle hedniske konungen,

beslöt bon att svälta sig till döds; men efter sju

dagars envist fastande, förde bennes fosterfader

Åke benne bemligen ifrån Wenden ocb tillbaka

til) Danmark. Der vågade bon dock icke länge

oppebålla sig, utan for öfver till Norrigc, bvar-

est bon snart gifte sig med Norske konungen Olof

Tryggvason, utan att inhämta sin broders sam-
tycke. Kort derefter förlorade hon äfven denna

sin tredje gemål, när han besegrades i slaget vid

Svoldcrö, ocb då fördes bon till Danmark.

Thyreion 9 l*elir, i Wänge, skall till syndabot

bafva uppbyggt en kyrka i östergötbland, som
kallas håtna (se detta ord).

Thyrajer» rådsherre bos konung Magnus Eriksson,

var åren 1340— 134? lagman i Werrnland ocb en

af de tolf personer, bvilka uti Örebro granskade

ocb omarbetade den gamla Södermannalagen.

Thyrnir, född i Upland, namnes såsom en af

WestergÖthlands förste lagmän, b vilket ban upp-

gifves bafva varit redan år 1095. En annan

Tliyroir var konaog Jobaa I Sverkerssons råd

ocb lagman i Nerike vid är 1221, den förste uti

detta landskap man känner.

Ttiyaelliie, Carl, son af kyrkoherden Pehr Tby-
telius, föddes d. 8 Maj 1767. Blef 1787 student

i Upsala och 1791 filosofie magister, då han be-
fordrades till sqvadroos-predikant vid lifbusarerne

ocb tjenstgörande bofpredikant. År 1794 gaf ban

1,000 R:dr åt ståthållaren på Stockholms slott,

De Bescbe, ocb utverkade sig derfö re promotorial

till näsla lediga pastorat i Strengnäs stift. Reu-
terbolm, härom underrättad, lät afgå ett kunga-
bref till konsistorium, att icke fästa något afseen-

de vid detta promotorial. Häröfver beklagade sig

Tbyseiius i ett bref till baron Reuterholm, yttran-

de deri, bland annat, det ban ej förmodat ett

dylikt steg under en vis regent, helst man ej hade

exempel på dylika under sjelfva Christian Tyrann.

Han förklarade väl brefvet endast vara från en

enskild man till en enskild; men ban blef dock
fiskaliter anklagad, dömd till döden ocb benådad
med fjorton dagars fängelse vid vatten ocb bröd.

De Bescbe miste sysslan. Följande året blef Tby-
seiius kyrkoherde i Särestad af Skara stift. Prost

1806 ocb theologie professor 1815. Utnämndes
1817 till amiralitets-superintendent i Carlskrona,

samt blef 1818 tbeologie doktor ocb ledamot af

N. O. Slutligen pastor primarius i Carlskrooa 1819,
i bvilken egenskap han jemväl skulle besörja pa-
storalvården vid amiralitets-församlingen. Han var

riksdagsfullmäktig vid trenne riksdagar. Afled år

1833. Man bar efter honom en liten samling

Skaldeförsök.

Tliyneliua, Pehr, son af kyrkoherden Pehr Tby-
seiius i Vintrosa ocb Tbyslinge, föddes d. 6 Juli

1769. Blef student i Upsala 1787 ocb 1791 fi-

losofie magister, hvarefter ban 1796 befordrades

till akademie-adjunkt. Redan tidigt både Tbyse-
iius väckt uppseende genom sitt ypperliga bufvud,

sin grundlighet, särdeles i klassiska litteraturen,

ocb sin färdighet i Latinet, bvarföre det 1799
uppdrogs honom att å akademiens vägnar hålla

tal öfver kronprinsens födelse, och samma år att

förestå föreläsningarna i eloqv. et poes. Latina,

samt sedermera den Skytteanska professionen. Nå-
gon vidare befordran vid akademien lyckades ban

dock icke alt vinna. Redan 1797 prestvigd, för-

värfvade han sig snart ett stort rykte såsom and-

lig talare, ocb utnämndes 1805 till kyrkoherde i

österbanninge. Efter år 1810 erhållen professors-

titel, transporterades han 1814 till kyrkoherde i

Örebro ocb promoverades 1818 till tbeologie dok-
tor. Befordrades slutligen 1829 till biskop i Streng-

näs, efter att dertill bafva erhållit de flesta rö-

sterna. Samma år ledamot ocb 1832 kommeodör
af N. 0. Var äfven ledamot af vitterhets-, bi-

storie- och antiqvitets-akademien, af samfundet

Pro fide et cbristianismo ocb af Oldskriftselskabet

i Köpenhamn. En af de första ledamöter i kyrko-

lags-kommittén, egnade Thyselios densamma en

stor del af sin nitfulla verksamhet, ocb utnämnd
till biskop visade ban sig såsom en af de mest

nitiske ocb skapande styresmän stiftet någonsin
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haft, isynaerbet oti »Ut bvad som rörde skolvä-

sendets förbättring och medellösa prestfamiljers

understöd. Såsom riksdagsman, deltog kan varmt

i allt, som angick kyrkan och skolan, men lärer

ej mycket bafva befattat sig med andra ämnen.

Han afled d. 5 Sept. 1838. Sonen,

Thyeellita, Pehr Krlk, född d. 29 Dec. 1808,

lektor i historien vid krigsakademien 1837 och

tbeologie doktor 1849, har gjort sig ganska för-

tjent om Svenska kyrkohistorien, genom utgifvae-

det af Handlingar rörande Svenska Kyrkans och

Läroverkens Historia, samt Handlingar till Svenska

Reformationshtstorien.

TI»yanatten benämnes stundom i våra fornbäfder

det Ragnaröcker eller verldens förstöring, som

an efter Asaläran trodde en gång skulle komma
att göra ett slut på detta jordlifvet. Deraf be-

nämner man äo i dag på många ställen ett tjockt

mörker för Thysmörker eller rättare 1hussmorker,

emedan uttrycket uppkommit af det gamla ordet

Thusse, hvarmed man utmärkte de äfveo under

namn af Jötnar och troll kände fiender till våra

äldste foro fåder, och bvilka med tiden blefvo i

folktron diktade andeväsen.

Thttclt (mytb.). När Balder var död ocb Prigga

skickade bud Öfver all verlden, bedjande alla ting,

både lefvande ocb döda, begråta bennes älskade

son ur Hels våld, gingo sändebuden omkring öf-

ver allt med denna begäran från himladrottningen.

Lätt fingo de alla tiog att gråta Balder, och glade

öfver det väl förrättade ärendet, voro de stadde

på återresan till Asgård, då de i en håla funno

en jätteqvinna, som kallade sig Tböck. De frå-

gade henne, om icke afven bon ville gråta Balder

den gode, bvilket vore af stor vigt, ty om något

enda ting, i bimmelen eller på jorden, nekade att

begråta honom, skulle han intill Ragnarök för-

bi i fva i Hels våld. Då svarade den elaka jätte-

qvinnan :

Thöck månd' gråta

med torra ögon
öfver Balders död!

Hvarken i lifvet eller i döden

mig glädje han gjorde.

Hel behålle sitt rof!

Man fick sedermera veta, att det var den listige

ocb ondskefulle Loke som hade skapat sig till jät-

teqvionan Thöck, för att såmedelst förhindra Bal-

ders återvändande från Uelbem.

Tinrp, annex till Åsled i Wartofta bärad af Ska-
raborgs län, är beläget 2 mil O.N.O. från Falkö-

ping. Dess kyrka är byggd år 1612. Marken
är slottande ocb skog saknas. I förening med
Åsled ocb anoexet Mularp otgör denna socken 54 J
mil., med en folkmängd af 1,264 personer. Ti-

arps areal utgör 2,245 tunnland. Adr. Falköping.

Tlbaet. Se: Källarhål».

Tibell, f£u«tar Wilhelm af, son af löjtnan-

ten Christoffer Tibell, föddes d. 12 Maj 1 772.

Ättens stamfader var Petrus Tbomae Cassiopmus,

prost i Skeptuna, efter bvilken socken sönerne

antogo namnet Skeptunensis. Förut tillgifven li-

tburgien, underskref ban sedan Upsala mötes be-

slöt, åfvensem sonen Laurentius Petri, bvilken

derefter var kyrkoherde i Tibble socken, hvaraf

sonsonen, kyrkoherden Petrus i Hageby, skref

sig Ttbelius. Tibell hade från sia angdom last

för faderns yrke, så att han redan som sta*

dent var inskrifven vid Södermanlands regemen-

te i egenskap af volontär. Endast 16 år gam-
mal blef han rustmästare, tågade 1788 i falt

emot Ryssland ocb bivistade hela kriget, hvarun-

der han vid flera tillfällen utmärkte sig. För ain

visade käckbet i affären vid Keltis erhöll ban sitt

första hederstecken, medaljen för tapperbet i tält.

Hans malbematiska kunskaper hade emellertid blif-

vit kända, ocb han användes derföre sedermera vid

arbetena på de fortifikationsverk, som uppfördea

vid Ummeljocki, Werelä ocb Anjala. Efter freds-

slutet utnämndes ban till underlöjtnant vid Söder-

manlands regementes artilleri ocb förordnades 1792
till informations -officer vid krigs-akademien på
Carlberg. Befordrades 1797 till kapten vid Jemt-
lands regemente. Han var en bland stiftarna af

krigsroanna-sällskapet ocb valdes till ständig se-

kreterare i detta sällskap. År 1798 erhöll han

afsked från sin befattning på Carlberg ocb tillå-

telse att ingå i Fransk krigstjenst. Der utnämn-

des han genast till ingeniör-kapten och placerades

vid generalstaben i Italien. Snart utmärkte han

sig, blesserades vid flera tillfällen, såsom vid

Castel-Nuovo ocb vid Turin, der han äfven blef

fången, men efter tre veckor åter otvexlad. Be-

fordrades derpå till general-adjutant. Deltog se-

dermera uti Napoleons tåg öfver Alperna ocb den

ärorika segern vid Marengo. Vid öfvergången öf-

ver Mincio anförde ban de Franska förtrupperna,

ocb forcerade sedan passagerna öfver Adige och

Brenta; äfven erhöll ban uppdrag att upprätta

en karta öfver den trakt, som utgjorde högra

Franska flygelns terräng. Efter fredens afslutande

insattes Tibell såsom kommenderande general-ad-

jutant inom Cisalpinska republiken, samt förord-

nades tillika till cbef för ingeniör-korpsen ocb di-

rektör för krigsarkivet derstädes. Tibell och

Brassier erböllo derpå uppdrag alt gemensamt
upprätta en fullständig topografisk karta i stor

skala öfver hela Italienska republiken. Emellertid

blef Tibell ledamot ocb sekreterare vid den på
hans framställning stiftade Italienska krigsveten-

skaps-akademien i Milano, ocb flera af bonom för-

fattade afhondliogsr finnas införda i denna akade-

demies handlingar. På årsdagen af slaget vid

Marengo erhöll ban eo bedersvärja, ocb befordra-

des kort derefter till brigad-general. Snart åter-

kallades han till fäderneslandet af konung Gustaf

IV Adolf, som ansåg sig beböfva en så utmärkt

och bepröfvad krigare i sin tjenst, och ban be-

fordrades då genast till major i Svenska arméen

ocb öfver-adjutant. Derpå skedde täta befordrin-

gar ocb uppdrag, som utvisa bans stigande infly-

tande. Så utnämndes ban 1803 till öfverstlöjtnant

ocb general-adjutant af flygeln, samt placerades till

tjänstgöring bos presidenten i krigskollegium; for-

ordnades sedermera till ledamot i kommittéen an-

gående arméens tross- ocb ntredoings- samt falt-
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stats-reglemente. År 1804 förordnades ban till

ledamot i krigskollegium sant bltf general-adju-

tant oeh öfverste i arméen, äfvensom ledamot i

kommittéen för artilleriets organisation. Följande

året adlad, förordnades ban till ledamot i kom-
mittéen för jägarereglementets öfverseende, till

vice ordförande i krigskollegium samt till ledamot

i kommittéen för fattigvården oeb sjukanstalterna i

Stockholm. Samma år R. af S. 0. och ledamot

af krigt-vetenskaps-akademien. Var 1605 konun-

gen följakt ig till Pommern, der ban förrättade

general-qvartermästare-tjensten vid arméen, ocb

efter konungens återkomst tjänstgjorde ban såsom

vice ordförande i krigskollegium. År 1808 be-

fordrades ban till general-major ocb konungens

general-adjutant för arméen, förordnades att tills

vidare äfven förestå general-adjutants-befattningen

för flottorna samt var ledamot af finans-kommit-^

téen, af krigskommittéen ocb af krigsberedningen.

Ansedd såsom en af Gusfaf Adolfs förnämsta an-

hängare, blef Tibel), kort efter konungens arreste-

ring, endtledigad från alla sina befattningar i ri-

kets tjenst. Några månader senare förordnades

ban dock till ledamot i passevolans-kommittéen

ocb fick derpå i uppdrag, att såsom konungens

kommissarie afgå till Frankrike för krigsfångarnes

utvexling. Sommaren 1811 utnämndes ban till

chef för de då förenade fortifikations- ocb fält-

mätningskorpserna , bvilka erböllo namn af inge-

niörkorpsen; detta hindrade dock icke, att ban ja

tyckte sin lycka vara trögare, än ban baft anled-

ning att vänta, och trodde sig mera än skäligt

tlllbakasatt. Hans tanke var i början att söka

befordran i Frankrike; men ban fann snart, att

föga var att förvänta derstädes, ty då ban en

gång tillät sig att erinra kejsar Napoleon om se-

gern vid Marengo ocb den lycka ban baft att

kämpa under förste konsulns ärorika fanor, vände

Napoleon honom ryggen, ocb svarade belt torrt:

*AirtMt donc que vous avez servi la revolution?

Han återvände då till fäderneslandet. Anländ till

Köpenhamn, mötte bonom bos Svenska beskick-

ningen derstädes en mängd anklagelsepunkter af

svårt slag, såsom att hafva öfverlemnat till Fran-

ska regeringen planritningar öfver Svenska fäst-

ningar ocb plankartor öfver flera punkter på Sven-'

ska kusterna; att hafva meddelat underrättelser

om Svenska arméeos organisation, om beskaffen-

heten af dess arsenaler, tyghus, krutförråd m. m.;

att hafva yttrat, det Sverige ej kunde vidmakt-

hålla sig såsom nation, utan att det måste kasta

sig i Napoleons armar o. s. v. Häröfver skulle

bao afgifva förklaring och rättfärdiga sig, men

något åtal skedde dock icke, endast förblef han

ntan tjenstebefattning. Under dessa onådens år

var ban nödsakad att lifnära sig med bustru ocb

barn af ett litet, ett par mil från bufvudstaden

beläget hemmans ringa afkastning. Man såg na

general Tibell rätt ofta i en klädsel, föga skild

från den torftigaste landtmans, färdas på samma
bondvagn, som till salu införde hemmanets små
produkter. Om af vana från denna tid, eller af

medfödt anlag för en viss cynism, lemoas derhän,

men säkert är att ban, äfven efter det ban seder-

mera åter blifvit insatt i statens tjenst och befordrad

till de högsta värdigheter, framgent egnade sitt

yttre en så ringa omvårdnad, att den svårligen

skolat ursäktas hos en person af lägre tjenstegrad

och mindre utmärkta förtjenster. När Tibell 1814
åter inträdde i tjenst, förordnades han först till

ordförande i krigsbofrätten. Sedermera utnämndes

ban 1816 till ledamot i krigskollegium ocb Kom.
af S. 0. År 1819 fick ban uppdrag att samman-
draga alla författningar rörande krigsväsendet till

lands, bvilket vidlyftiga arbete fullbordades två år

derefler. År 1820 blef ban utnämnd till ständig

ordförande i krigsbofrätten samt vice ordförande i

krigskollegium. Kom. med stora korset af S. O.

ocb riddare af Franska Heders-legionen 1821.

General-löjtnant ocb president i krigs-kollegium

182i. Uppböjd i friherrligt stånd 1827. På en

begrafning träffades ban hastigt af slag, ocb afled

d. 8 Mars 1832. Bland andra af bonom utgifna

arbeten märkes: Sei afimer-ordens historia i förtta

tidetwarfvet frän 1285 till 174S. Konung Carl XIV
Joban lät på sin bekostnad anställa en högtidlig

likbegängelse, ocb krigsvetenskaps-akademien, som
i bonom förlorade en af sina verksammaste med-
lemmar, samt bvars heders-ledamot ban äfven va-

rit, anlade sorg efter bonom. Han var äfven be-

ders-ledamot af vitterbets-, historia- och antiqvi-

tets-akademien.

Tibble» en socken med Åland i Hagunda härad

af Upsala län, är belägen Ij mil V.S.V. från

Upsala, 2 mil från Mälaren ocb tillhör 3 kl. koo-

sist. I socken finnes temlig tillgång på skog.

Bland socknens större egendomar märka vi: säte-

riet Onsike, sätesgården Ribhwgsbdck eller Breden

ocb Vrå. Socknen håller 33 £ mtl. med 760 in-

byggare på en areal af 13,816 lunnl., b vara f 750
äro sjöar ocb kärr. Adr. Upsala, Eka.

Tibble* På denna gästgifvaregård undertecknades

d. 21 Mars 1809 af Georg Adlersparre en till

d. v. riksföreståndaren ställd promemoria , hvilkeo,

jemte föreslående af åtskilliga andra vigtiga re-

geringsåtgärder bufvudsakligen innefattade en upp-

maning till hertig Carl att ofördröjligen reklamera

sin arfsrätt til) kronan ocb förklara sig för ko-

nung, till förekommande af rikets störtande i

anarki ocb alla dermed förande vådor.

Tibble , annex till Håtuna härad af Upsala län,

är beläget vid Mälaren 3 mil S. från Upsala. En
del af socknen bar god timmerskog och fiske uti

Skarfven. Socknen håller 23 J
mtl. med 680 in-

byggare på en areal af 9,373 tonni., hvaraf 380
äro sjöar ocb kärr.

Tldabocker, äfven
ffAgendaböckern, benämndes

nnder katbolska tidebvarfvet vissa annotationsböc-

ker, uti bvilka stod upptecknadt allt bvad pre-

sterne på särskilda tider hade att iakttaga vid

gudstjenstens förrättande, ocb i bvilken ordning

alla de olika ceremonierna borde äga rum. Sjelfva

gudstjensten blef äfven stundom med afseende härpå

benämnd för Tidagård.

Tidaholm* ett jernbruk i Agnetorps eller Ån-
garps socken af Skaraborgs län, bar 1 härd oeb
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50 skepprd priv. årligt smide af köpetackjert)

,

bvaraf *bammarskatten utgår med 10 lispuod. Di-

verse manufaktur- och spik-smide idkas dessutom

vid braket. Skeppar på Götbeborg. Ägare frib.

A. Rudbeck ocb medintressenler. Braksstämpeln

är ett bopgjutet TU.

TIdavad eller Tjafva 9 annex till Odensåker i

Wadsbo härad af Skaraborgs län, är beläget I \
mil S. från Mariestad. Pä skog är knapp till-

gång. Socknen bar sitt namn af ån Tidan, som
går igenom sockenbyn : 2:ne broar ligga no ofver

ån, men fordom var der blott ett vad att rida

öfver. Socknen bålles 12
J

mil. med 39? inbyg-

gare på en areal af 3,680 tonni., bvaraf 375 äro

sjöar ocb kärr. Adr. Mariestad.

TIria-an eller Tidan, i Westergötblaod kallades

på landtspråket Tian ocb lärer fått sitt namn der-

af, att den vidskepliga tron bland folket varit

gängse, att bon bvarje år måste bafva tio offer,

d. ä. att bvart år tio människor i henne skulle

drunkna. Först i Erik den Heliges tid lärer ge-

nom biskop Bengt den Godes försorg bro öfver

denna flod ba blifvlt lagd.

Tldelnif* eller bedrifvande af otakt med oskäliga

djur, är belagdt med dödsstraff, ocb äfven djuret

skall dödas.
*

Tldliula. På navigationsskolebyggnadens platt-

form står en stång med en så kallad Tidkula,

bvars ändamål är alt dagligen, från ocb med d.

1 April, signalera medeltiden i Stockholm, på sö-

kanden nära. Detta tillgår så, att den ihåliga

kopparkolan, som bar tre fots diameter, upphis-

sa? på balf stång klockan ungefär fem minuter

före ett, hvilken ställning kålan behåller vid pass

tre minuter, då hon hissas i topp: två minuter

derefter, eller precist klockan ett, just på sekun-

den, faller kulan hastigt ned och blir osynlig.

Tldeinatial, Heurlcu», af obekant, eburu tro-

ligen adlig börd, blef, sedan han i ungdomen stu-

derat och gjort otrikes resor, kanik vid Linkö-

pings domkapitel, ocb valdes 1465 till biskop.

Han berömmes såsom en flitig, frikostig, arbetsam

ocb driftig stiftsstyresman. Såsom medlem af ri-

kets råd, bivistade ban alla de herredagar, som till

stort antal på hans tid böllos, och underskref de

beslut som dervid fattades. Misstänkt för att i

hemlighet gynna det Danska partiet, blef ban

1497 af riksföreståndaren Sten Sture d. a. gripen

ocb insatt i fängelse. Han afled i December må-
nad år 1500 vid en bog ålder. En mängd präk-

tiga byggnader inom stiflet vittnade om hans

driftighet. Biskop Tidemanni var äfven en ganska

flitig rimmare och efter honom finnas: Gamle rim

om tucht, dygder, höfviskhet och ärligit umgdngelse

både med Gud och menniskior; Lårdom statd i rim

om boskapshandel, them allom nyttig, som begynna

vilja bohags regemente; Rim öfver Sveriges lag;

Hushålds Rim; Rim mot konung Carl Knutsson. De
sistnämnda äro ganska bittra, men föga poetiska.

De ämnen ban valt för sin behandling, visa för

öfrigt, att denna biskop ingalunda bar samma
förtjenster om den Svenska skaldekonsten, som om
sitt biskopsstift.

Tldéo, Lars, föddes d. 5 Dec. 1777 i en tor-

parstuga i Fröjereds församling af Wartofta hä-

rad af Skaraborgs lån. Fadren, en fattig torpar»

ocb bondskräddare, undervisade i början sjeU sta

genom stor flit redan tidigt utmärkte soo, b v ilkem

emellanåt idkade fadreos bandtverk ocb skötte van-

liga landtmannagöromål. Som likväl den vettgi-

rige gossens största nöje var att inhemta kunska-

per, läste ban begärligt alla de böcker, bvilka

ban uti kringliggande bondstugor konde öfverkom-

ma, samt lärde sig tillika på egen hand att räkna.

För att få tid ocb tillfälle att ännu mera tillfreds-

ställa sin lärgirigbet, åtog ban sig 1799 att blifva

eo frivillig undervisare för allmogens barn, hvar-

med ban, eburu i ganska knappa villkor, fortfor

i tvenne hela år. Under tiden skaffade ban sig

till låns ej allenast vanliga skolböcker i bUtorien,

geografien m. m., utan äfven Liljeblads Flora och

Loders antbropologi, hvilken ban flitigt >tuderade

ocb hvarigenom ban på egen band inhämtade åt-

minstone en ytlig kännedom, den bau sedermera

sökte bringa i ett slags system. Ifrån hösten är 1801

till midsommaren 1802 vistades han, då tjugofyra

år gammal, i Skara, hvarest han, understödd af

några ädelmodige gynnare, började under enskild

bandledning studera Latin och Grekiska, så att

ban fick löfte att blifva intagen i trivialskolans

tredje klass. Detta kom likväl icke att ske, eme-
dan ban lät öfvertala sig att emottaga en barna-

läraresyssla i sin hembygd, hvilken ban skötte till

hösten 1804, undertiden alltjemt förkofrande sig

genom ständig flit, icke allenast i vetenskaperna

och de döda språken, utan äfven i Tyskan och

Franskan. Om hösten 1804 inskrefs han som lär-

ling i kirurgien bos regementsläkaren assessor Nor-
lin och uppehöll sig bela vintern i Skara, för att

inbemta kunskaper i Engelska ocb Italienska; un-

der tiden lifnärde ban sig med informering. För-
sedd med knappa respenningar, begaf ban sig hö-
sten följande året till Stockholm, bvarest ban tog

examen såsom cbirurgie studiosus ocb började sina

studier vid serafimer-ordens-lasarettet och anato-

miska läroinrättningen. Efter att nio månader
bafva tjenstgjort såsom underläkare vid Svea ar-

tilleri-regemente, aflade ban i April 1807 en del

af kirurgie magister-examen ocb afreste derpå till

Carlskrona, der ban tjen^tgjorde såsom uppbörds-

läkare. Under sjöexpeditionen åren 1808 ocb 1809
var ban likaledes uppbördsläkare på flottan, men bi-

trädde deremellan såsom sjukhusläkare i Carlskrona.

Vid återkomsten till Stockholm blef ban 1810 ki-

rurgie magister. Efter att någon tid bafva skött

en fattigläkarebeställning i Stockholm ocb slotts-

läkaretjensten å Carlsten, förordnades ban 1813
till andre lärare vid veterinär-inrättningen i Skara.

Han var ledamot af Svenska läkare-sällskapet, af
landtbruks-akademien ocb af "Selskab for veteri-

när-kyndigbedens fromme" i Köpenhamn. Under
de senare åren af sin lefnad var ban sysselsatt med
utarbetandet af en vetenskapligt ordnad katalog
öfver alla i Sverige af trycket utgifna ekonomi-
ska, teknologiska ocb topografiska skrifter, hvil-

ken dock hans småningom aftynande krafter ot-
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kade alt bringa till slöt. lian afled d. 1 Sept.

184? Bland hans utgifna arbeten märkas: Band-

bok i prakinka lakat evelenskapen; Magasin för po-

pulära medicinen; Bidrag Ull Fbysiologten och JVa-

turaUintorien; Journal jör D)urtäkare
t

Ekonomer

och Kalurfor»käre; Samlingar for djurläkare- veten-

skapen och Naturforskningen; Husdjurens allmänna

Pathotoyi; Förslag titt hastofvelns förbättring; Maga-

sin för veterinär-vetenskapen och land!hushållningen;

Handbok i Agronomien; Handbok i Boskapsskötseln,

ai. fl.

Tldttn är ett gödd på eo ö af samma namn i Mä-
laren och Lilla R^tterne socken, 1} mil frän We-
steris stad. Godset utgör ett säteri om 2 mil.

med 113 tonni, åker, 293 äng, 35 tonni, betes-

hagar ocb 610 skog, tillräcklig till vedbrand, men
ej till byggnadstimmer, ocb bestående af ek, blan-

dad med alm, lönn, ask, al, rönn ocb oxel, med
dereroellao liggaode herrliga omvexlande ängar.

Spår finnes här äono efter en forntida vikinga-

borg, ty på en af öns högsta bergskollar befinner

sig en af gråstenar ntan murbruk uppförd ring-

mur, med märken efter portar och murade port-

värn. Ej långt derifrån finnes ett nu mera half-

förstördt slott, som säges hafva varit uppbyggt

af Bo Jonsson Grip, men bvaraf de nedre vånin-

garna, som ännu finnas qvar, begagnas till sades

-

magasiner, malthus, fatbur, m. m. Det nu be-

gagnade corps de logis utgöres af flyglarna till

ett slott, som ställets ägare, deo berömde riks-

kansleren Axel Oxenstjerna, år 1648, lät uppföra.

I äldre tider ägdes detta slott af en biskop i We-
sterås, Måns Eskilsson, sedan af Bo Jonssoo Grip;

derpå af Greenska ocb Tottska slägterna; kom se-

dao genom gifte till Bååtska ocb Oxenstjernska

slägterna, samt ändtligen mot medlet af 1700-

talet till grefliga slägten Dobna, samt genom gifte

år 1735 till grefve F. Ridderstolpe, bvars afkom-

lingar godset sedan tillhört.

TlefTenbJtch hette en viss lejd speja re, bvilken

Svenska regeringen höll i Nurnberg under Tyska

30-åriga kriget, för alt arbeta på dess bästa in-

om södra Tyskland, samt upptäcka och söka före-

komma så mycket som möjligt alla fiendtliga an-

slag. Denne speja re uppbar för sitt besvär or-

dentlig lön, och bekom derföre tusen silfver-riks-

daler årligen från Svenska kronan.

Tierp, eo socken i örbybus härad af Upsala län,

är belägen vid Dalelfven, 5 mil N.N.V. från Up-
sala, ocb tillhör I kl. reg. Sockoen bar bördig

jordmån, är försedd med skog, 9 fiskrika sjöar

ocb 2:ne åar, Tierp-én och Svart-ån. I socknen

märkes: Gullgrufvan, på Vässby frälse-ägor, nu

mera igenlagd; Söderfors hammarverk och ankar-

brak (se detta ord); Ullfors jerobruk (äfven sär-

skildt beskrifvet), samt säterierna Fors, Husby-

borg, Odensfort ocb Styngsbery. Ett postkontor är

inrättadt i denna socken, som håller inalles 172

mtl. med 4,980 invånare. Adr. Tierp.

Tlaremtrftin » Johan» son af rådmanoen i Jön-

köping Johan Julius Beckenström, ingick 1693 sr-

som simpel musketerare vid Pommerska regemen-

tet till fot, ocb gick derstädes igenom alla de

lägre graderna till år 1704, då han befordrades

till fänrik. Bivistade Tborns belägring ocb batal-

jen vid Kaliscb, samt befordrades för städse vi-

sad tapperbit 1707 till löjtnant, 1709 till kapten-

löjtnant ocb 1712 till kapten. För det bjeltemod

han visade vid belägringen af Stettin, men isyn-

nerhet vid det fiendtliga anfallet ocb stormningen

af skansen Peenemunde 1715, der han slutligen

öfvertog befälet ocb, ehuru illa sårad, försvarade

sig i det yttersta, befordrades han till major, i

bvilken beställning han 1718 adlades. Afled i Maj

månad 1734.

Tlajgar-Äudienaerna. Så plägade de offentliga

mottagningar af allmänheten benämnas, hvilka ko-

nung Gustaf III genast efter sin hemkomst och

första tillträdet af sin regering föranstaltade. Han

lät nemligen, straxt efter ankomsten till Stockholm,

oti Posttidniogen för d. 3 Juni 1771 kungöra: att

konungen bestämt måndags, tisdags ocb onsdags

eftermiddagar ifrån kl. 4 till 5, till att lemna alla

undersåter, högre eller lägre, fritt tillträde, att

sjelfva deras ansökningar ocb angelägenheter i un-

derdånighet andraga. Dessa audienser väckte emel-

lertid ständernas misstankar, ocb oppbörde äfven

snart.

TiarftarsnuDliar i norden voro mestadels Fransi-

skanermunkar, hvilka hade aOagt fattigdomslöfte

ocb plägade vandra omkring, ombundne med rep

(se: Fransiskaner)\ men äfven andra munkordnar,

såsom Augustiner, Domioikaner och Carmeliter kun-

na bit räknas.

Tllaceua, Krlcii* Brynolphl, son af prosten

och kyrkoherden Brynolpbus Haquioi, stamfader

för ätten Tilas, var en af de lärdaste män här i

Sverige på sin tid. I sin ungdom studerade han

först uti Skara ocb sedermera i Strengnäs, hvar-

ifrån han kom till akademien i Upsala med djupa

kunskaper i flerabanda ämnen, men isynnerhet uti

Hebreiskan, en lärdom, som då för tideo var tem-

ligen ovanlig. Sedan ban blifvit prestvigd, blef

ban genast kaplan i Tössed, i bvilken egenskap

ban underskref Upsala mötes beslut 1593. Besök-

te åter akademien i Upsala på någon tid; men för

att än vidare förkofra sig i vetenskaperna, ocb

isynnerhet de Orientaliska språken, reste ban sedan

till Greifswald, hvarest ban gjorde sig känd genom

sin utomordentliga färdighet i Hebreiskan
, på bvii-

ket språk ban författade åtskilliga verser. Vid

återkomsten till fäderneslandet, gjorde konung Carl

IX honom till sin bofpredikant ocb derefter år 1602

utnämndes ban till kyrkoherde i Tössed. Slutligen

förklarades ban 1618 för prost öfver bela Dals-

land. Såsom sådan presiderade ban vid ett prest-

möte i Skara 1630. För grundlig lärdom, god

ordning, nit och drift, gjorde ban sig under bela

sin lefnad mycket bedrad ocb älskad. Han afsom-

nade vid en hög ålder år 1651.

Tilas 9 Daniel, son af öfverstlöjtnanten Olof Ti-

las ocb Maria Hjärne, födde* d. 23 Mars 1712.

Efter sju års studier i Upsala, begärde den lärgi-

rige ynglingen att få blifvo smältaredräng hos en

ringa bergsman, förestod dess arbete i fulla tre

Det. IV. 8
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månader och erhöll derpå både småltares och gar-

mä stares intyg, att han sjelf kunde ensam förestå

ett byttebruk. Sedan ban dessutom åtföljt härads-

höfdingar på tingsförrättningar, blef ban 1732
ansknltant i bergskollegium. Derefter ökade han

sioa kunskaper genom täta resor i bergslagen, un-

dersökte Dalarnas natnral historia och de nordan-

fjeldska bergverken i Norrige. I Dalarna fann Ti-

las allt ifrån Johan III:s tid ett slags berg frälse,

försedt med särskilda sköldemärken. Han afteck-

nade ocb stack i koppar åtskilliga af detta fräl-

ses vapen, och sålunda började ban sina med ti-

den djupt gående studier i beraldik ocb genealogi.

Sedan fick ban uppdrag att deltaga i en skattlägg-

nings-, refnings-, roterings- ocb jemknings-kom-

mission i Karelen, samt att tillika undersöka möj-
ligheterna för ökade kommunikations-anstalter och

näringstillfallen i Finland, hvilka arbeten dock af-

brötos af krigsrustningarna. År 1 753 satt ban

åter i en beredning för Finlands uppbjelpande. Vid

dessa tillfallen gjorde ban äfven flera utflygter till

de Ryska bergverken. Vid vetenskaps-akademiens

stiftelse blef Tilas en af dess förste medlemmar,

ocb bidrog sedan med många utmärkta arbeten till

dess handlingar. Då ban någon tid derefter, af

barm öfver uteblifven befordran till en syssla som
han väntade sig, ville lemna Sverige, utnämndes

han till bergsdirektör vid Ljusnedal, med jurisdik-

tion öfver bergverken i Herjeådalen ocb Jemtland,

favilken befattning sedan förvandlades till bergmä-

staresyssla. Såsom vice gränskommissarie, för att

utstaka gränsen emellan Sverige ocb Norrige ge-

nomvandrade den nitiske Tilas bela gränssträckan

ifrån Wermland ända till Torneå Lappmark, ofta

i lifsfara och under brist på alla förnödenheter.

Efter att 1743 bafva blifvit kammarherre, ut-

nämndes ban 1745 till assessor i bergskollegium.

Nu föllo en mängd uppdrag ocb förrättningar på

hans lott, såsom t. ex. en svår reglering af tim-

merflottningen på Norska gränsen m. fl. Han blef

bergsråd 1755 och R. af N. O. 1757. Följande

året sökte ban att blifva revisions-sekreterare,

men förbigicks, hvilket grämde honom så, att han

begärde afsked or statens tjenst. Ändtligen hug-

nades han 1762 med landsböfdinge-fullmakt, hvar-

efter ban 1765 utnämndes till riddarhus-direktör,

1766 uppböjdes till friherre ocb 1767 blef kom-
mendör af N. O. Ett af hans mest smickrande

uppdrag var att 1768 få åtfölja kronprinsen på
den bekanta bergslagsresan. Tilas var en af Sve-

riges utmärktaste samlare i flera grenar ocb hade

sex rum fulla af dyrbara samlingar, hvilka alla

förgingos genom eldsvåda i Stockholm 1751. Med

stor outtröttlighet, påbörjade ban genast nya sam-

lingar och lemnade äfven efter sig ganska betyd-

liga samlingar uti historien, mineralogien och bergs-

vetenskapen, hvarpå han nedlade största delen af

sina icke ringa inkomster. Han blef äfven riks-

heraldikus, samt var en verksam utskottsledamot

under elfva riksdagar. Afled d. 27 Okt. 1772.

Bland bans skrifter märkas: En Bergsmans rön och

försök i mineralriket; Förslag till inledning af en

Svensk Bergkompass; Tal om Stenrikets historia; Tal

om Sveriges mineralhistoria, m. fl. i vetenskaps-

akademien hållna tal.

Tillända» Klias» son af en kyrkoherde Tilländer

i Wexiö stift, antog namnet Til-Landz, sedan bas
efter en sjönöd beslutat att alltid resa till lands.

Var medicine doktor och professor i Åbo, för öf-

rigt skicklig Grek, skref Italienska poemer och
ägde stora berbarier, som ban till en del samlat

i Belgien; var ock skicklig att tillreda läkemedel,

bvilket kom till nytta, enär då i Åbo ännu icke

fanns någon apotbekare. El. Tillandz dog år 1690.

En ört, Tiltandsia, bär bans namn.

Tillber»;»» en socken i Siende härad af Westerås
län, är belägen 1

-J-
mil N. ifrån Westerås, 2f-

mil S. från Sala ocb tillhör 2 kl. konsist. Sock-
nens norra del, bortom Tortuna-ån, bar mycken
berg- ocb skogsmark; men i södern är socknen

mestadels jemn, jordmånen är lerhaltig ocb åker-

bruket hufvudnäring. Bland gårdar märkas säte-

riet Bedensberga (se detta ord), säteriet Uellby , 2j-

mtl. frälse, tillhörigt fri b. Tersmeden, m. fl. Kyr-

kan är reparerad 1820. Vid Beyby i norr visas

lemningar efter en borg. Socknen håller 36 £ mtl.

med 760 invånare på en areal af 7,753 tonni.,

bvaraf 15 äro sjöar ocb kärr. Adr. Westerås.

Tillinve» en socken med Sviongarn, är belägen

vid Enköping i Åsunda härad af Upsala län, 4 £•

mil S.V. från Upsala och tillhör 1 kl. reg. Lan-
det är slätt ocb skoglöst, ocb folket närer sig af

åkerbruk. Inom socknen ligger säteriet Lundby

om 2 hemman. Runstenar förekomma vid Urlunda

bro, Vestra Gärde ocb Tyresta. I denna socken,

på Gataskogen (se detta ord), mellan Enköping

ocb Nyqvarn, föreföll år 1365 ett blodigt fält-

slag mellan konung Albrekt ocb Magnus Smek, då

den senare blef fången. Socknen håller 80 i mtl.

med 1,448 inbyggare på en areal af 12,057 tunn].,

bvaraf 250 äro sjöar ocb kärr. Adr. Enköping.

Tlllinge ålåg» som äfven stundom kallas slaget

vid Enköping eller slaget på Gataskog, stod d. 3
Mars 1365 och afgjorde konungarne Magnus Eriks-

sons och Hakans slutliga öde i Sverige samt ko-
nung Albrekt s konungavälde. De tvenne förra hade

med en samlad krigshär dragit upp till ofra delen

af landet, för att åter utdrifva den af de missnöjde

rådsberrarne inkallade ocb hyllade konung Albrekt

af Mecklenburg; men blefvo under vägen från

Westerås af dennes trupper öfverraskade på Til-

linge slätt ocb Gataskogen nära Enköping, der,

efter ett blodigt fäktande, de båda konungarnes

trupper blefvo i grund slagna. Många ansenliga

män stupade på båda sidor, deribland drotsen Jo-
han Christineson ocb rådet Magnus Röde. Konung
Magnus Eriksson blef på sjelfva valplatsen tagen

till fånga och konung Håkan illa sårad. För* de
öfvervunna återstod då ingen annan utväg, än att

i största hast draga sig undan, då konung Håkan,
för att skydda sin flykt, lät efter sig opprifva

östensbro nära Nyqvarn ocb såmedelst kom i sä-

kerhet, bvarefter ban skyndade med sitt öfver-

blifna folk nndan till Norrige.

Ti uimelhed, ett annex till Ulricehamn, är be-

läget i Redvägs härad af Elfsborgs län, £ mil N.

Digitized byGoogle



Ttsnmerdalau Tingsfrid. 59

Ma Ulricehamn. Marken ar bergaktig, sandig

ocb föga gifvaode. I sockoeo märkas: örneberg

och Redvdgsbory, tillsammans 2 mtl. säteri, samt

Brostorp, 1 mtl. af samma nator. Lenabed är äf-

en bär belägen och vid Annetorps by 6nnes en

belsokälla. Sockoen håller 36
J

mtl. med en folk-

mängd af 1,266 personer på en areal af 11,548

tonni., bvaraf 520 åro sjöar ocb kärr. Adr. Ul-

rieebamn.

Tftnmersdala» annex till Berg i Wadsbo bärad

af Skaraborgs län, är beläget 2£ mil S.S.V. från

Mariestad ocb 1 * mil N.N.V. från Sköfde. Mar-

ken är jemn , men skog saknas ocb hemmanen be-

komma sina behof genom årliga ulsyningar på näst-

gränsande kronoskogar. I socknen märkes: Carls-

fors alunbrok, med 4 dnbbla pannor, anlagdt år

1814 af kommerse-rådet Santesson, samt ett qvarn-

atensbrott, som årligen gifver 2 å 300 R:drs in-

komst. Socknen håller 9£- mtl. med 322 inbyg-

gare på en areal af 2,962 tunn!., bvaraf 300 äro

ajöar och kärr. Adr. Skara.

Timothey, Ängskampe (Pbleoro Pratense), är att

gräs med flerårig rot, som för den betydliga fo-

dermängd det lemnar, ocb för den lätthet, bvarmed

dess frön insamlas, bos oss allmänt blifvit odladt.

Dess strån äro 1—2 alnar höga ocb rotbladen få;

den axlika vippan är cylindrisk, £— 1 qvarter lång

med små, tättsiltände, kortskaftade blommor, bvil-

kas ståndarknappar äro stora ocb blåaktiga. Den

blommar mestadels i Juli, ocb trifves nästan i hela

Sverige ocb på de flesta jordmåner och lokaler;

men helst på något lågländta ängar med god och

fuktig mylla, der ingen bottensyra finnes. Om den

slås tidigt, innan den börjat gå i ax, är den för

kreaturen ganska behaglig, samt gifver en riklig

och närande höskörd. Till bete är timotbeyen der-

emot mindre passande, i anseende dertill att rot-

bladen äro föga ymniga.

Timra, jemte Aloön annex till Skön, är beläget

inom Medelpads fögderi, 1 mil N. från Sandsvall,

vid bafvet. Socknen har ett behagligt läge och

inbyggarne nära sig af åkerbruk, boskapsskötsel

och något fiske. Nära intill Indals- el fvens utlopp

finnes bär ett skeppsvarf, som kallas Wifstads varf,

ifvensom en lastage-plats, Norr bergtstrand, der

Sundsvalls borgerskap bar upplag af bräder, trä-

virke, tjära och andra skogsprodukter. Socknen

håller 19 mtl. med 900 inbyggare på en areal af

11,294 tnnol., bvaraf 350 äro sjöar och kärr.

Adr. Sundsvall.

Tlmartancli, ett slott vid Demotika nära Ben-

der, var uågon tid det ställe, der konung Carl

XII förvarades, efter kalabaliken i Bender, såsom

fånge, ehuru han likväl alltid bemöttes med all

möjlig höflighet af Turkiska regeringen.

Tion betyder i den gamla Svenska rättsförfattnin-

gen bvarje sammankomst, för att afbaodla och be-

slåta gemensamma ärender. Särskildt brukades or-

det om sammankomster inom de rättssamfund på

landet, som utgjorde medborgarnas politiska före-

ningsband. Der afbandlades ekonomiska ärender;

der skipades lag. Efter samfundens olika beskaf-

fenhet voro dessa ting olika, häradsting, land-

skapsting, allsfaärjarting. Tingen voro ursprung-

ligen allmänna folkmöten, der hvarje sjelfständig,

bofast man både stämma. Domsrätten bärflöt ur

häradets natur, såsom en fri förening emellan hus-

fäderna att bemedla frid ocb skipa rätt. Redan förr

än landskapslagarna uppsattes i skrift, både dock

meoigbeten upphört att mangrannt infinna sig; ty

man ser af dessa lagar, att det fanns en föreskrift,

huru många af häradets besutne män borde vara

tillstädes, för att tinget skulle anses fulltaligt. Ett

minimum af dem fordrades och dessutom domarne.

Under hedniska tiden stodo tingen i sammanhang
med offerfesterna, så att de samlades, när dessa

skulle förrättas; så var förhållandet med allshär-

jartinget, som började komma ur bruk, när med
kristendomans utbredande de stora nationalfesterna

vid afgndatemplet kommo ur bruk. Extra ting kun-

de äfven hållas, når konungen fordrade det. Lands-

tinget eller landskapstinget hölls af lagmannen el-

ler af konongens böfvidsman på hans vägnar. Alls-

bärjartinget var den allmänna nationalsammankom-

sten, då hela folkbären mötte konungen , som satt

till doms eller föredrog allmänna riksärender. Der
beramades krigståg o. dyl. Der uttryckte sig fol-

kets röst inför konongen genom lagmännerne.

Tlngniannnlld. Så benämndes ett slags krigs-

folk, beslående af Danske, Svenske och Norske
kämpar, hvilka kooung Sven Otto Tveskägg upp-
rättade efter Eoglands eröfring, till att hålla lan-

dets inbyggare i tygel. Dessa s. k. Tingmän voro

förpligtade, att alla nätter infinna sig. i kyrkan
alldeles obeväpnade, när tecken gafs dertill med
klockorna. Håraf förstodo Eogelsmännen betjena

sig en nyårsnatt. Under julhelgen voro till den
instundande marknaden efter vanligbeten många
vagnar inkomna, bvilka i stället för varor voro
lastade med krigsfolk. Dessa skulle med borgrar-

nes tillbjelp angripa tingmännen mot morgonen och
nedergöra dem. Anläggningen blef upptäckt och
tvenne tingmän , Thor ocb Audun , underrättade an-
föraren Eilif om alltsammans; men de blefvo dock
ej trodde, utan Eilif med sina underlydande begaf

sig till kyrkan vid den vanliga klämtningen. Ting-

männen kommo dock icke förr på kyrkogården,

än de på alla sidor blefvo anfallna. Hela kyrko-

gården var omringad af fiender. Eilif sprang då
med sitt manskap upp på muren och derifrån ut

på den sammanpackade menigheten, samt banade

sig sålunda väg ned till skeppen. Större delen af

tingmännen nedergjordes dock. Detta tilldrog sig

nära London. En likadan anläggning gjordes äf-

ven mot ett annat läger af tingmän, bvilka lågo

i Slesfort, ocb af hvilka ganska få undkommo med
lifvet.

Tingsbyggnad åligger häradet att uppföra och
underhålla. Dess vidmakthållande utgör ett af de

onera, hvarmed Svenska jorden är belastad utöf-

ver de direkta statsbidragen. Tingsbyggnaden skall

innehålla ett större rum samt tvenne kamrar och
ett bäradshåkte. Från delaktighet i tingsbusbygg-

nad äro säterier, afhyste rå- ocb rörsbemman samt
prest- ocb klockarebol befriade.

Tingsfrid var ibland föremålen för Birger Jarls
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fredslagar. Brott emot tiogsfrideo raköades ibland

edsöresbrotteo. Geoom lagen om tingsfriden, för-

säkrades deras frid ocb säkerhet, som besöVe tin-

get, så väl medan detta påstod, som änder resan

dit ocb derifrån. Tingsfridsbrott enligt edsöres-

lagarne förutsatte i allmänhet ej att brottet skalle

vara begåoget med förut fattad t nppsåt. Götha-

lagarna käooa ej detta villkor, ej heller den ge-

mensamma landslagen, men det finnes i Svealagar-

na ocb äfven i stadslagen. Bestämmelserna i detta

fall voro således olika. För tingsfridsbrott å vä-

gen till eller ifrån tinget fordrades dock alltid

förut fattadt uppsåt, så vida det skulle räknas för

edsöre.

Tingsv&etaluajspeoaiagar voro, likasom lag-

mans- ocb bäradsböfdinge-ränlan , en gammal or-

dinarie skatt, som hade sitt uppbof i folkets ur-

gamla skyldighet att underhålla lagman och bä-

radshöfding. Med förändrade tider, inträdde äfven

ett annat förhållande med dessa afgifter. De blef-

vo en statsinkomst, anslagen till justitieslatens un-

derhåll; en tid bortåt disponerades de för detta

ändamål af bofrätterna, men omsider fanns det

vara redigast att intaga dem ibland massan af sta-

tens tillgångar. Emellertid väcktes uppmärksam-
heten på det olika sätt, bvarpå denna beskattning

utgick; undersökning derom begärdes af rikets

. ständer ocb slutet blef, att lagmans- ocb bärads-

böfdinge-räntan upphäfdes vid 1840— 164 1 årens

riksdag, men tingsgästningspenningarna förblefvo

orubbade, endast med en något förändrad be-

räkning.

Tlugspreriikniiiitnr hallas vid början af bvarje

legtima ting. De förrättas turvis af presterska-

pet i de socknar, som höra till domsagan. De för-

rättas i närmaste kyrka eller vid sjelfva tingsstäl-

let, om ingen kyrka finnes på nära håll. Ända-

målet är att utmärka den menskliga rättvisan så-

som hvilande på religiös grund. Ämnet for tings-

predikan är riktadt på sammanhanget emellan Guds

och verldslig lag eller dermed sammanhang ägan-

de betraktelser.

Tingstad, en socken i Lösings härad, ligger J
mil S.O. från Norrköping ocb j- mil ifrån Söder-

köping, hörer till 2 kl. konsist. Kyrkan är gam-
mal ocb bar en altartafla af Hörberg. Åkerbruk

och boskapsskötsel oro allmogens enda närings-

fång. Socknen håller 26 j mtl. med en folkmängd

af 570 personer på en areal af 4,582 tunn)., af

hvilka 295 äro sjöar ocb kärr. Adr. Norrköping.

Tingntnflius , Jolian Adam, son af kyrkoher-

den Johan Tingstadius, bvilken varit bondson från

gården Tingstorp i Westmanland ocb deraf tagit

sitt namn, föddes 1748, och visade redan tidigt

stor fallenhet för studier, särdeles för Hebreiskan,

så att hans insigter deruti, sedan han 1760 vid

anno ej tolf års ålder blifvit student, redan väckte

den lärde Björnståbls uppmärksamhet. Biskop

Serenius skänkte bonom en Hebreisk bibel ocb

uppmanade honom att bereda sig till en värdig

ledamot af en redan då tillämnad stiftelse för en

förbättrad öfversättning, för hvilket verk denne

språklärde man nitälskade. Vid samim? tid begynte

den noga Tingstadius äfven studera Alkoran och
Arabiska. Efter 1766 års brand i Upsala, afresta

han till Greifswald, der han vistades två ocb ett

hälft år, samt 1768 promoverades till filosofie ma-
gister. Efter hemkomsten, blef ban 1773 doeens

uti Österländska språken vid Upsala akademi, 1775
vice adjunkt, 1777 ordinarie adjunkt, 1786 e. o.

professor samt ledamot af bibelkommissionen, och

1789 ordinarie professor. Ifrån denna tidpunkt

blef hans verksamhet allt mera lysande, både så-

som författare och lärare vid högskolan. Med den

lifligasle kärlek till den Österländska vitterbeteo,

sökte ban nu på vårt språk öfverfl>tta Hebreeroes

skaldestycken, icke blott såsom den lärda skrift-

forskningens särskilda föremål, utan äfven såsom
sjelfständiga konstverk för snillet ocb smaken.

Härvid eftersträfvade ban att öfverallt återgifva

urskriften med den trognaste sanning, lika ädel i

uttrycket, lika hastigt målande för inbillningen,

- genom det sorgfélligaste nrval af hela Svenska

språkets djerfvaste ocb kraftfullaste ordställningar.

Hans auditorium var alltid talrikt besökt, äfven af

magistrar och tbeologie kandidater, bans föredrag

var både grundligt och lefvande, ocb om bans

verksamhet såsom författare vittna hans talrika

skrifter. Af allmänbeten emottogos bans förträff-

liga tolkningar af den Hebreiska urskriften med
rättvis beundran, och man begynte nu först ana,

att den Hebreiska skaldekonsten, äfven betraktad

såsom blott vitterhet, ägde skönheter, hvilka kun-

de sättas om ej öfver, åtminstone vid sidan af

den Grekiska, Romerska ocb moderna diktkonsten;

men hvilka man hittills föga märkt i den gammal-
modiga öfversattningen. Äfven utrikes väckte bans

bibeltolkning uppseende, och uti London utkom en

ordagrann öfversättong af bans Psaltare med ett

berömmande torord. Under åren närmast före ocb

efter 1810 bestod bibelkommissionen, utom ordfö-

randen erkebiskop Lindblom, egentligen eodast af

Tingstadius ocb Ödmann. Begge voro tvenne mot-
satta naturer, bvilken olikhet äfven uttryckte sig

i deras olika sätt att uppfatta de heliga texterna

ocb återgifva dem. Tingstadius valde alltid de

djerfvaste, de mest energiska orb lakoniska ot-

tryck. Detta behagade icke Ödmann, som, näst

troheten, ansåg tydligheten för en öfversättnings

förnämsta dygd. Då skiljaktiga meningar dem
emellan esomoftast uppModo, skulle Lindblom gif-

va utslaget; men detta var ingen lätt sak för bo-

nom, som ej hade någon särdeles grundlig insigt

uti urspråken, helst båda gubbarne ej sällan envist

och med hetta förfäktade bvar sin särskilda mening.

Ofta nog skall då, efter hvad det påstås, för oväl-

dighetens och den goda sämjans skull, den beders-

mannen Lindblom bafva ungefärligen hvar annan

gång dömt till den enas ocb den andras förmåo.

Svenska akademien invalde 1794 Tingstadius till

ledamot. Vetenskaps-socieleten i Upsala ocb Skan-
dinaviska sällskapet i Köpenhamn tillägnade sig

bonom äfven, och 1805 blef ban hedersledamot

i vitterbets-, bistorie- och antiqvitets-akademien.

Vid jubelfesten 1793 utnämndes ban till tbeologie

doktor, samt blef 1800 ledamot ocb 1809 kom-
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Ylngstadlm* Tionde. fil

meedör af N. 0, Knappt oågoo biskop i Sverige

bar blifvit så måaga gånger uppförd p& biskops-

förslag som Tiogstadios, nemligen två gånger i

Strängnäs, två gånger i Wisby, en gång i We-
s teras, en gång i Carlstad ocb två gånger i erke-

stiftet. År 1803 ntnämndet ban till biskop i Streng-

oås, b varefter ban, utan att förgäta sina nya plig

ter, dock alltid fortfor att helst sysselsätta sig

med de stadier, som ban redan i barndomen med
så mycken kärlek omfattat. Utan afseende på
årstiden , afbröt ban sin sömn för alt sätta sig vid

skrifbordet, alltid en sträng bosbållare med sin

tid, mera än med sin belsa. Han var städse i sin

vandel en verklig hedersman, rätt fram, enkel och

okonstlad, af den ädlaste karakter, verksam ocb

välgörande. Död d. 10 Dec. 1827. Bland bans

många ntgifna arbeten märkas: Svpplementa ad Lex.

Hebr.; Föreläsningar i Hebreiska språket; Istaels

förlossning ur Egypten; Salomos Sedespråk; Deboras

segersång \ Psallaren\ Profeten Habakuk; Job; Esa-

ias; De tolf smarte Profeterne; Höga Visan, m. fl.

förträffliga öfversättningar af den heliga skrifts

Hebreiska böcker.

TlntCMtaiflluM, Lan Christian» broder till den

föregående, föddes 1750. Tillika med sin broder

studerade han i Upsala ocb Greifswald, men aflade

1774 sina medicinska examina i Lund. Utnämn-
des samma år till prosektor vid Theatrum anato-

micum i Stockholm, och förordnades året derpå

till läkare vid IVIedevi belsobrunn, dit ban snart

förstod att locka ett talrikt antal gäster, genom
inrättande af kalla bad och uppsökande af dcrtill

tjenlig gyttja. Blef 1779 anat. & chir. professor;

« men angreps 1783 af en svår feber, som onder

sjn års tid gjorde honom lam, samt äfven kastade

sig på ena ögat, hvilket alldeles förlorade sin

synförmåga. Slutligen blef ban någorlunda för-

bättrad; men dock aldrig helt ocb hållet åter-

ställd. Likväl skötte han sin vidsträckta praktik,

ända till dess att han 1810 nedflyttade till sin

egendom Wik nära Nyköping. R. af W. 0. 1799.

Erhöll 1814 namn, heder ocb värdighet af medi-

cinalråd ocb utnämndes 1818 till kommendör af

W. O. Allmänt känd för skicklighet och vid-

sträckta kunskaper, kallades ban till ledamot af

flera lärda sällskaper; men ehuru ban aldrig i

tryck meddelade någonting af sin praktiks rika

erfarenhet, lefver detta oakttadt dock bans minne

ännu bos efterverlden genom flera välgörande stif-

telser.

Tini;*täffe, annex till Stenkumla, är beläget i

norra fögderiet af Wisby län, 2J mil N.O. från

Wisby. Socknen är norrut något bergabtig och

bar ymnig tillgång på skog. Dess kyrka skall

vara byggd omkring år 1169, ocb i dess chor fin-

nes en åldrig liksten med munkinskrift'. Socknen

bar, efter gamla Wisby-lagen, varit en fristad för

mandråpare. Den håller nu 12 £ mtl. med 445
inbyggare på en areal af 8,748 tunnl., bvaraf

2,250 äro sjöar och kärr. Adr. Wisby.

Tin*»vf»ll benämndes den plats, gemenligen vid

något allmänt offerställe, der i forntiden folket

samlades till ting, ocb der domar afkonnades. Ofta

valdes bfirtill Ifven någon älskad konungs eller

faöfdings grafbög. I nästan alla härader öfver hela

landet funnos dylika tingsvallar, der lemningar ef-

ter enkla domareringar af merändels tolf stenar

kring den förnämsta domarestenen anno ofta igen-

finnas. Slänga ställen finnas äfven ännu, hvilka

nti sitt ortnamn Tingvalia bevara minnet af den

fordna tingsbållningen.

Tiugevnlla var en ort på det ställe, der sedan

Carlstad blifvit aolagd, och utgjorde under bela

påfvedömets tid det vanliga sätet för de kaniker,

som, medan Wermland anno utgjorde en del af

Skara stift, der de, i biskopeos ställe , både tillsyn

ocb uppsigt öfver församlingarna.

Tio«•&«, annex till Wäckelsång, är beläget uti

Konga bärad, 4 mil S. från Wexiö. Den urgamla

sockenkyrkan är af sten. På £ mils afstånd från

kyrkan, vid Sunnertorps by, synes ett förfallet

fäste, kalladt Sunnerborg , omgifvet af gaoska sto-

ra kullar eller vallar, som till stor del synas vara

danade af. menniskohänder. Socknen håller 31 £
mtl. med en folkmängd af 2,620 personer på eo

areal af 33,349 tonni., bvaraf 4,425 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Wexiö.

Tiuter kallas i målning genom konst frambragta

eller sammansatta färger, som efterhärma ett fö-

remåls naturliga färg. Deraf bar uppkommit ut*

trycken: Sköna, sanna, oefterhärmliga tinler. Stun-

dom säger man äfven Lånade tinter , och ofta be-

tjenar man sig af uttrycket: Rubens, Rembrandts

tinter o. s. v., det vill säga den för dessa mä-
stare egendomliga färgblandning.

Tioffur , en GötbUk böfding, länsman under ko-

nung Inge d. ä. och en ibland bans trognaste an-

hängare, uppgifves bafva åtföljt honom på hans

oförmodade bärtåg till Svea rike, då ban öfver-

raskade och uppbrände sin svåger Blotsven. Den-

ne Tiofur bar af flera historieakrifvare blifvit sam-

manblandad med Tofe Jarl, Walgöther Hundbedens

son, bvilken dock lefde mera än en mansålder före

hans tid.

Tiomllii-akogeii ligger mellan Klar- och Dal-

elfven ocb sträcker sig således äfven in i Dalarna,

men utgör eljest östra delarna af Ny ocb Dalby

socknar i Wermland.

Tionde af bvad på marken växer infördes redan

tidigt under medeltiden i den Svenska kyrkan, lika-

som i det Öfriga kristna Europa. Vid reformatio-

nen undergick tionden en betydlig förändring. Den

drogs till största del ifrån kyrkan, ocb blef der-

emot en statsinkomst. Westerås recess år 1527

gjorde konungen till enväldig berre Öfver all kyr-

kans egendom, och denna sin nya makt begagna-

de konungen på det sättet, att ban indrog till

kronan två tredjedelar af tionden och qvarlemna-

de den tredje tredjedelen åt kyrkan till dess och

presterskapets underhåll. På detta sätt uppkom

kronotionden, hvilken allt sedan utgjort en ståen-

de eller s. k. ordinarie statsinkomst. Deo tredje-

del som kyrkan fick behålla ligger till grund för

den aflöning prästerskapet ännu uppbär af försam-

lingen. Denna aflöning beror mångenstädes på be-

stämda ackorder i stället för den obestämda be-
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62 Tiotusen Riddares dag* *J<

rakningen af tionden otaf Arets skörd. Sådana ac-

korder ingås stondom emellan presten oeb försam-

lingen; stnodom beredas de — särdeles ooder le-

dighet vid prestsysslorna — i närvaro af kronans

och domkapitlets ombad, och underställas då ko-

nungens stadfåstelse. På de ställen, der sådan tion-

desättning eller s. k. konvention icke blifvit upp-

rättad, beror presterskapet antingen af socknemän-

nens egna uppgifter om sin skörd och således af

deras rättskaffenhet oeb välvilja , eller ock af gam-
mal bäfd, eller nödgas de anställa räkning af sä-

desskylarna på åkern. Äfven kronotionden är nu

mera satt till ett visst belopp såsom en ordinarie

skatt, och är till en stor del anslagen till allmän-

na inrättningar och till löner för embetsmän. Der

ej annorlunda är stadgadt genom konventionen, ut-

går presterskapets tionde icke blott i säd utan äf-

ven i andra artiklar, och äfven i stadfästade kon-

ventioner är tionden ofta upptagen i smör, ved,

o. dyl. artiklar, jemte spanmålen, som på de flesta

stållen är det hufvudsakliga.

Tiotusen Riddares dag. Så finnes uti gamla

kalendarier d. 2 Juni benämnd, äfven kallad Tio-

tusen Martyrers dag. På de fordon ronstafvarna

utmärktes denna dag genom ett märke, liknande

bilden af en ljusstake.

Tlrflag. Så benämnes i de gamla sagorna ett

mycket berömdt svärd, bvilket med stor skicklig-

het blifvit förfärdigadt af konsterfarne dvergar,

och sades bafva den egenskapen, att det aldrig

kunde dragas ur skidan utan att blifva någon mans

bane. Det ägdes af Arngrims son på Bolmsö, den

starke Angantyr, som dermed i enviget på Samsö

fällde Hjalmar den Hugfulle. Efter Angantyrs fal),

lades svärdet Tirfing in i hans hög, men någon

tid efter sedan hans dotter Herwora blifvit full-

vuxen, gick bon en natt in i faderns hög, bemäk-

tigade sig det segerrika svärdet och förde det se-

dan med ära.

Tinemtn, annex till Norra Wi, är beläget i

Kinds härad af östergöthlands län, 6 J mil S. från

Linköping. Socknen, bvars största längd är 3 och

största bredd 1 mil, har flera större insjöar, så-

som Tirsrumssjön, Ringsjön och Möckeln, hvar-

jerote den äfven gränsar till en vik af Sömmen.

Kyrkan har varit helgad åt S:t Olof, ligger på en

sandbacke oeb har först varit byggd af träd år

1300. Den undergick år 1816 en allmän invän-

dig reparation, och då man vid detta tillfälle upp-

tog det gamla golfvet, anträffades derunder hac-

kelse, bafra, stycken af sömm och träskor, bvil-

ket synes bekräfta en gammal sägen, att kyrkan

vid fiendtligt tillfälle, måhända under Dackefejden,

då Kinds och Ydre härader voro i resning, blif-

vit nyttjad till stall. Tvenne säterier finnas i sock-

nen, nemligen Sommends,
1
J mtl. frälse, och Läpp,

\ mtl. samma natur. Marken år kuperad och all-

mogen idkar, jemte åkerbruk och boskapsskötsel

,

äfven allehanda slöjder, såsom tjäru- och beck-

tillverkning, skoarbete, m. m. Socknen innefattar

27 £ mtl. och liar 1,350 invånare på en areal af

32,562 tonni., af bvilka 4,600 äro sjöar oeb kärr.

Adr. Kisa.

Vtra», annex till Billeberga, år beläget i RÖnne-
berga härad , 1 J mil O.N.O. från Landskrona oeb
bar ganska fruktbar åker och äng, men saknar

skog. Hemmantalet är 7£ mtl. med 510 invånare

på en areal af 2,314 tunnl. Adr. Landskrona.

Tisdagea anses bafva sitt namn af den hedniske

fornnordiske krigsguden Tyr eller Tir (genit. Tyrs,

Tys eller Tis). Länge ville man bärleda dess be-

nämning från ea förment forntida drottning Disa.

Tlsselskoff» ett annex till Steneby, är beläget i

Wedbo härad af norra Dalsland, 3} mil S.V. fras

Åmål och håller 9£ mtl. med 938 inbyggare på
en areal af 18,885 tunnl., bvaraf 3,880 äro sjöar

oeb kärr. Adr. Åmål.

TJeastehjoa. Förhållandet emellan husbonde och
tjenstebjon är bestämd! genom lag och författnin-

gar. Husbonden äger att fordra tjänstehjonets er-

bete i sin tjenst enligt kontrakt; tjenstebjonet åter

sin lön och underhåll. Så väl arbetets beskaffen-

het som lönens storlek angår icke lagstift ningen.

Ej heller kan någon förmenas att antaga så mån-
ga tjenstebjon, han kan sysselsätta. Husbonden bar

en faderlig makt att rätta och bestraffa tjänste-

hjons förseelser i sin tjenst, men för öfrigt inges

juridisk makt öfver dem. Deremot är han skyl-

dig försörja på deras gamla dagar sådana tjenste-

bjon , som nnder en lång tid på ett berömligt sätt

betjenat honom. Flyttning ur tjenst äger rum, ef-

ter å endera sidan skedd uppsägning, dock ej förr

ån efter ett balft års tjenst, så vida icke tjenste-

bjonet så illa uppfört sig att det måst ur tjen-

sten vräkas. Ärligt tjenstebjon deremot har rätt

att söka ny tjenst på grund af erhållen orlofsse-

del, som innefattar betyg öfver dess uppförande,

oeb huru det sin tjenst förrättat.

Tjeast&r beräknas olika inom olika klasser af
embetsmannaverksamhet. Tjenstårsberäbningen är
isynnerhet af vigt inom ecklesiastikstaten, emedan
befordringarna till en betydlig del bero på ålder

i tjensten. Det presterliga tjenståret räknas ifrån

den 1 Maj. Förslagsrätten till andra och tredje

klassens pastorater samt komministraturer bero på
tjenståren, på det sätt, att den äldre i tjensten ta-

ger plats af den yngre på förslaget. Detta gäller

dock icke ovillkorligt vid andra klassens pastora-

ter, ty ett visst afseende får dervid äfven fastas

på lärdomsbetyg. Vid första klassens pastorater

beror allt på lärdomsbetyg och tjenståren kunna
då endast gälla såsom skillnad emellan tvenne lika

meriterade. Tjenståren skiljas i enkla eller dnbbla;

de förra beräknas af presterskapet i allmänhet , de
senare äro undantag och tillhöra, såsom en sär-

skild förmån, vissa befattningars innebafvare. Det
finnes nemligen en del presterliga tjenster, som
ansetts medföra en ovanligt trägen tjenstgöring

och derföre blifvit hugnade med rättighet att räk-

na dubbla år, d. v. s. bvarje år för två. Dess-
utom bar denna rättighet varit tillerkänd lärarne

vid lärdorosskolor och gymnasier, samt en del af

universitetslärarna. Desse räkna presterliga tjenst-

år, äfven ntan att vara prästvigde, så att, om de
ingå i prästeståndet, de få räkna sig till godo sin

föregående tjenstetid. Det är sedan 1724 års skol-
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ordning, tom denna rättighet fanoits. Deo har p4
senare tider hlifvit mycket öfverklagad , såsom le-

dande till förfång för det i församlingarna tjenst-

göraade prästerskapet; men deremot blifvit för-

varad på grnnd af skollärarnes trägna sysselsätt-

ning och ringa löneförmåner. Nn mera är den så

till vida isnkränkt, att endast l£, men ej 2 år få

räknas för ett. Tjenstårets beräkning ifrån den

1 Maj har åter ett gifvet inflytande på sterbhu-

sets rättighet att behålla inkomsterna. Om nero-

ligen en prest dör i April är tjedstå ret genast siat

med den månadens utgång; men om han öfverlef-

vat den 1 Maj , behåller sterbhnset hans löneinkomst

till samma tid nästföljande år. Efter tjenstårets

siat, vidtager det nådar, hvartill enka och oför-

aörjda barn efter bvarje prest äro berättigade.

Sedan detta är siat börjar extra nådåret , ifall ko-
nungen beviljar något sådant. Samma förhållande

har äfven ägt rum vid läroverken, som inbegripas

under de presterliga privilegierna; men detta är —
bvad Upsala universitet beträffar — nn mera för-

ändradt, så att tjenståret alltid beräknas såsom ett

hälft år efter dödsfallet, och extra nådar ej kom-
ma i fråga.

rrjeroäa, Nedre, en bergsmansbammare i T hors-

åkers socken af Gefleborgs län, har 2 härdar med
470 skepprd 12 lisp:d privil. årligt smide sf eget

tackjern, bvaraf hammarskatt utgöres med 4 skepp:d

14 lisp.d 2 skålp.d. Skeppar på Gefle och Stock-
holm. Åges af bergsmän. Smidesstämpeln är

•flE med tvenne punkter i H alltsammans inom en

cirkel.

VjerulUt Ofre» bergsmanshammare i Tborsåkers

socken, bar 1 härd och 373 skepp:d 16 lisp:d

1 skålp.d privil. årligt smide af eget tackjern

,

bvaraf hammarskatt utgår med 3 skepprd 14 Iisp:d

15 skålp.-d. Skeppar på Gefle och Stockholm.

Åges af bergsmän. Bruksstämpeln är T inom en

cirkel, eller ock XW med en krona öfver ocb inom

en cirkel.

VJerntf socken är annex till Skee och innefattar

öarna i pastoratets skärgård tillika med en liten

del af fasta landets strand. Jordmånen är bördig

ocb flera af öarna äro skogbevuxna, men fisket

är dock bufvudnäringen för befolkningen, hvars

nummertal uppgår till omkring 1,100. Antalet af

förmedl. hemman är 18. De märkligaste af hit-

hörande öar äro de båda HosUröarna (se detta

ord). På Tjernö ligger socknens kyrka, som bar

ett 15 alnar högt stentorn. På öaroas ocb hol-

marnas bergsspetsar förekomma öfveraUt stora

hållkiströr. Adr. Strömstad.

TJurnadabrott är i lagen belagdt med olika straff

efter olika omständigheter. Först och främst gö-
ree skillnad emellan stöld och snatteri. Tjufnad,

der det stolna är af obetydligt värde, räknas för

snatteri ocb skillnaden inför lagen består deruti

att snatteri endast straffas med böter, stöld der-

emot med kroppsstraff. Men förnyas snatteriet

flera gånger, så anses det lika med stöld. Fram-

för böter, måste dock alltid det stulna återställas.

Stöld återigen bestraffas strängare i vissa fall , der

omständigheterna försvåra brottet Stöld nte på

marken straffas dubbelt mot annan tjofnad. Bus-

tjnfnad betraktas på lika sätt, likaså om någon stjäl

af barn eller vid sådana tillfällen, då ägaren genom
olyckshändelse varit nrståndsatt att efterse sin egen-

dom , t. ex. stöld på fartyg som strandat o. s. v. Stöld

under eldsvåda, vattunöd eller under dylika tillfallen

straffas till ocb med till lifvet. Ett annat förhål-

lande är åter, när stölden förenas med inbrott; då

straffas inbrottet såsom ett särskildt brott och

tjufoaden dessutom; likaså är fickstöld belagd med
förhöjd bestraffning. En särskild fråga vid be*

dömandet af tjofnadsbrott är den om flera perso-

ner deltagit i stölden. Då straffas bvar ocb en

efter tjofnadens bela värde, såsom hade han en-

sam gjort den. Den som lockat öfvermage till

stöld, straffas äfven strängare än om han ensam

både begått brottet, ocb den som gör sig delak-

tig af brottet, genom att köpa det ban vet stulet

vara, ståndar äfven tjufsrätt. Deremot bar den

bestulne icke rättighet att återtaga sitt gods, utan

dom af laga domstol och handräckning af kro-

nobetjeningen.

TjufVtsakål. I södra delen af Sverige plägade

allmogen, som kände den stora kostnaden och

tidsotdrägten vid domstolarne, då någon mindre

tjufnad begicks, helt enkelt instämma den brotts-

lige för bystämman, som dömde honom att er-

lägga ett visst qvantom öl ocb bränvjn, lämpadt,

icke efter brottets beskaffenhet, utan efter brotts-

lingens tillgångar. En dag bestämdes, då bya-

männen skulle samlas och förtära bvad de ålagdt

brottslingen att då tillhandahålla. Straffet var

visserligen påkostande, men ganska humant ocb

på intet sätt förödmjokande, emedan brottslingen

enligt lag dömdes, att vid straffets undergående

blifva värd ocb, efter lagens anda ocb domarens

mening, till och med en god ocb hygglig värd,

bvad som aldrig konnat ske, om de, i stället för

att dömma honom till öl och bränvin, dömt ho-

nom till vatten och bröd. På den utsatta dagen

samlades byemännen. Brottslingen hade alltför

många knytnäfvar att frukta, för att ej bafva allt

i föreskrifven ordning. Denna undfägnad kallades

att erlägga tjufvatunnan. Gillet börjades dermed

att brottslingen, som no var värd, fyllde sitt glas

ocb sade: "Gutår bröder!" (med glas i band var

det booom tillåtet att så beoämna gästerne) "jag

har en gång kommit i denna eländiga förvillelsen,

men det skall min själ aldrig hända mig mer.

Vill du bror* — härvid vände han sig till den

förorättade — "förlåta mig denna gången, så kan

du lita på, att du skall få ba ditt i behåll för

mig efter denna dag, och viljen j nu allesamman

tillgifva mig, så att vi kunna bli lika goda brö-

der som förut, så skall det intet ångra er." Här-

på svarades ett allmänt: "ja!" bvarpå den ren-

tvagne värden sade: "Gutår då allesamman. Sitter

ärliga och dricker kärliga." Detta kallades dricka

tjufvaskål. Från denna stund borde allt vara för-

låtet och glömdt; men nu följde dock det fruk-

tansvärdaste straffet. Det bände visserligen icke,

att någon efter denna försoning vågade förebrå

den brottslige sitt brott; men från denna stund
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gafs honom ett tillnamn, som äfven dfvergick på

hans barn. Hade han stulit skedar, kom han sjelf

att beta "skedemannen" och barnen blefvo af "sked-

slägten", o. s. v. Denna sed var val barbarisk;

men då bonden mycket älskade sina barn, lade

den ett starkt band på hans begär efter nästans

egendom.

Tjugondedagen 9 så benämnd emedan den är

den tjugonde ifrån juldagen, denna inberäknad,

firades i äldsta tider såsom en beigedag, bvilket

synes af Östgötbalagen, der det talas om afton-

sång, bållen på denna dag. Den var egnad till

den helige Knuts ära, en af de förste kristne ko-

nungar i Danmark och slutligen mördad af bed-

ningarne derstädes. Ganska gammalt är det anno

vanliga ordspråket:

Tjugonde dag jul är Knut,

Då skall man dricka (dansa) julen ut.

Tjula, en socken med Sundby, i Öster-Rekarne

barad af Nyköpings län, är belägen I mil N.O.

från Eskilstuna och tillhör 2 kl. reg. Socknen

håller 3? J
mil., med 1,208 inbyggare, på en

areal af 14,649 tunnl., bvaraf 450 åro sjöar och

kärr. Adr. Eskilstuna.

Tjurbo» Ytter-, ett härad i Westerås län, hål-

ler något öfver 1 ± qv.mil, och innefattar sock-

narna Ängsö, Björksta, Tborstuoa och Se val la,

bvilka tillsammans utgöra 137 1 mtl. med 3,016

invånare och en areal af 36,335 tunnl., af bvilka

240 äro sjöar och kärr. Jordmånen är temligen

bördig och skog finnes någorlunda till behofvet.

På en holme i Mälaren, mellan Ängsön, Aspön

och Mersön stå de s. k. Biskopsslenarna , som ut-

visa att Upland, Södermanland och Westmaoland

här gränsa tillsammans. Jemte Tborstuna härad

samt socknarna Simtuna, Altuna och Frösbult af

Simtuna härad, tillhör Ytter-Tjurbo Wårby fög-

deri, ocb utgör i förening med Thorstuna, Sim-

tuna, Wåhla och Öfver-Tjurbo härader en dom-
saga.

Tjurbo* öfver- 1 ett härad i östra delen af We-
sterås län, håller något öfver 7£ qv.mil ocb in-

nefattar 4 socknar, nemligen Sala landsförsamling,

Möklinta, Kila och Kumla. Dessa sockoar otgöra

tillsammans 21 8 £ mtl., med 5,304 invånare och

en areal af 130,730 tunnl., af bvilka 9,770 äro

sjöar ocb kärr. Socknarna Kumla, Kihla ocb Sala

utgöra slättland ocb äga vidsträckta åkergärden

med stark ocb bördig lerjord samt deremot sva-

rande äng, men äro dock, utom Kumla, ej der-

före skoglösa, utan afytlra äfven ved ocb tim-

mer; Möklinta sockeo deremot börer till Salbergs

fögderis skogsbygd, som endast bär och der är

afbruten af sjön Hallaren eller af några inskränkta

odalägor, bvilka tillhöra mindre byar eller hem-

man. Kolning utgör i dessa skogssocknar den

förnämsta binäringen ocb vinterarbetet. Jemte

Wåla härad samt socknarna Löfsta och Enåker af

Simtuna härad, hörer Öfver- Tjurbo till Salbergs

fögderi. Med namnet Salbergs lån förstår mao
ock stundom Öfver-Tjurbo ocb Wåla härader.

Till Öfver-Tjurbo härader bafva förr äfven hört

Norrby och Tärna sockoar inom Fjerdhundra, bvilka

dock namera (sedan 1693) hora till Simtuna hä-

rad. 1 förening med Thorstuna, Simtuna, Wåhla
och Ytter-Tjurbo utgör häradet en domsaga.

Tjuredn» annex till Tolg, är beläget i Norvid-

dinge härad, 2£ mil N. om Wexiö. Har godt

lax- och braxeo-fiske vid den bär belägna Helga-

sjön. Här finnes 4 sätesgårdar: Tjureda, Ekna,
Eknabolm och Åby. Antalet af åboer bar förmin-

skats; men backstugusittarne ökats. Socknen hål-

ler 18 mtl. med en befolkning af 579 personer

på en areal af 5,531 tunnl., bvaraf 120 äro sjöar

och kärr/ Adr. Wexiö.

Tjurholmen i Romelanda socken af Inlands sö-

dra härad i Bohuslän, är en jemn och bördig i

Götba elf liggande ö af 313 geometriska tonni,

vidd. Ön är anslagen till respenningar åt lands-

böfdingen och utsår årligen omkring 100 tunnor.

År 1303 hölls här ett möte mellan å ena sidan

Svenske hertigarna Erik och Waldemar Magnus-
söner, Thorkel Knutsson ocb lagman Bengt i Öster-

göthland samt å andra någre Norske män på ko-
nung Hakoos vägnar, med hvilken bär ingingos

åtskilliga öfvereoskommelser. Under K ra bbefejden

på Carl X:s tid hade Norrmänoen bär oppfördt

tvenne skansar, bvaraf ännu lernningar synas på
ön, fastän skansarne blefvo intagne och Norrmän-
nen tillbakaslagne i Juli månad 1657.

TJurliufvud» en gammal Svensk adlig ätt, hvil-

ken förde i sitt vapen ett svart tjurhufvud med
förgyllda bom i blått fält, har af denna anled-

ning stundom blifvit förblandad med ätten Oxen-
stjerna. Drottning Margarethas bekanta gunstling,

riksrådet Abraham Brodersson, hvilken konuog
Erik af Pommern 1410 lät halshugga på Sönder-

bnrgs slott, var af denna ätt. IJans fader, Broder
Assarssoo till Kärr, var gift med Holmfrid Giur-

doosdotter (Oxenstjerna). Från en soo till Abra-
ham Brodersson, Sven Abrabamsson, härstammade
den gamla, nu utgångna Someslägten.

Tjust, Xorra, är det nordligaste häradet i Kal-

mar län och beläget utmed ha fve t. Det håller

något öfver 12 qv.mil och innehåller 10 socknar,

af bvilka 6 äro moderförsamlingar ocb 4 annexer.

De förras namn äro följande: Lofta, Ed, Gärds-
rum, Ukna , Dalhem ocb Tryserum; de senares:

Loftabammar (annex till Lofta), Eds kapell (till

Ed), Hannas (till Tryserum) och Yxnerum (annex

till Björsäter af Linköpings län). Dessa socknar

utgöra tillsammans 366 J mtl. med en folkmängd

af 18,247 invånare och en areal af 285,312 tonni.,

af bvilka 31,550 äro sjöar ocb kärr. Norra Tjost

är liksom äfven det Södra samt hela oorra delen

8f Kalmare län, genomskuret af sjöar och bergs-

kullar, och man bar fordom i Ukna ocb Tryse-

rums socknar äfven brutit jernmalm; men den rå-

dande jordmånen är dock lera, och åkerbruket bar

på senare tider bär betydligt förkofrats. För öf-

rigt är skogsbruket en lönande binäring. Jemte
Södra Tjust utgör det Norra ett fögderi, ocb li-

kaledes jemte Södra Tjust en domsaga.

TJii«t, Morra» ett kontrakt inom Linköpings stift

innefattar samma 6 pastorater som Norra Tjusts

härad. Ett af dessa pastorater är reg., 2 patr.
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©eh 3 konsist. Folkmängden i kontraktet uppgår
till 16,783 personer. '

TJu»t, Sttdrtt, är ett härad, beläget i S.V. frän

Norra Tjost, utgör oågot öfver 12 qv.mil och
innehåller 9 socknar, nemligen: Odensvi, Hjortbed,

Lockoevi, Blackstad, Hallingeberg, Gamlebyn, Glad-

barnmar, Vesterrum ocb Törnsfalla. Tillsammans

utgöra dessa socknar 305 £ mtl. med en folkmängd

af 15,983 inbyggare på en areal af 288,060 tonni.,

af bvilka 30,600 äro sjöar och kårr. I bergen i

Södra Tjost har man brotit koppar och äfven ko-
bolt, det senare i ymoigbet och af en förträfflig

qvalitet. Äfven från sjöarna i häradet bar man
hemtat jernmalm, som dock är af en sämre be-

skaffenhet.

Vjuat, BOdra, ett kontrakt inom Linköpings

stift, innefattar samma 7 pastorater som Södra

Tjnsts härad, oeh bland dem äro 2 regala och de

öfriga 5 konsist. Folkmängden i kontraktet upp-

går till 17,902 persooer.

TJttdern (Tetrao Urogallos) hörer till Hönsfog-

larnes ordning ocb igenkännes med sina ända till

tårna fjäderklädda tarser ocb sin afrundade stjert.

Hannen är vältrad med svart, på halsen med ask-

blå, på vingarna med rödbroo grandfärg. Honan
är spräcklig ocb vågig, med svart, rostgalt ocb

hvitt. Tjädern förekommer i Sverige nästan i alla

trakter, der större barrskogar 6nnas; men af-

tager i storlek, jo låogre han kommer i norr,

och ofvaoom 68:de nordliga breddgraden träffas

han mera sällan. I några trakter af riket bar ban

ock till följd af krypskyttet på senare åren märk-
bart aftagit eller alldeles försvunnit. I södra Sve-

rige väger en gammal tjädertupp stondom ända

till 15— 16 marker; men i Norrland väger ban

sällan mer än 10 j- ocb i Lappland sällan öfver 9.

En tjädertupp i medelstorlek håller i längd om-
kring 3 fot 3 tum samt i vingbredd 4 fot 2 £
tum. Hönan deremot är betydligt mindre ocb hål-

ler i längd endast omkring 2 fot 3 tum äfvensom

i vingbredd 3 fot. Ungarna äro fläckiga af rost-

gult, rödbrunt ocb
é
svartaktigt. Stundom före-

komma af denna fogel äfven Galthönor
y

som ge-

nom en sjokdom i äggstocken blifvit oförmögna
att fortplanta sig, och då i det närmaste antaga

tjädertoppens färg, eburu de til) storlek forblifva

som aodra tjäderhönor. Tjädern håller sig helst

i djupa barrskogar, der vatten finnes i grannska-

pet; men träffas- 4fven der barrskog är blandad

med löfskog. Hans födoämnen är nemligen tall—

ocb granbarr, enbär, knoppar af al, björk ocb

hassel samt ekollon. Hans flygt är tung ocb ovig,

oeh han träffas om dagen vanligast på marken,

så framt ej snö fallit, men om natten sitter ban

alltid i träd. Ehuru af naturen skygg, blir ban

dock standom folkilsken och bugger, liksom kal-

kontuppen, efter dem, som nalkas hans vistelse-

ort. Efter regeln är ban stannfogel, men företa-

ger dock stoodom, man vet ej af bvad anledning,

långväga flyttningar från en trakt till en annan.

Eljest bar ban sina gifna årliga lekställen, vanli-

gen i närbeten af skogskärr eller sjöar, och i

slutet af Mars eller i början af April börjar ban

vanligen spela, för 8tt samla hönorna omkring
sig. Han lefver nemligen i månggifte. Detta spel

försiggår med flera olika ljud: först höras knäpp-

ningar med ett smackande ljud såsom af pellep-

pellep-pellep , derpå höres ett starkare slag, ktickop
y

(klunken) och hastigt derpå en mängd hväsningar

(sisningen eller sugningen), liksom af hede-hede-hede

Under sisningen bvarken bör eller ser ban skyt-

ten, som då belt tryggt kan närma sig intill ho-

nom. Fogeln synes då vara i fullkomlig hänryck-

ning, och meddelar åt sjelfva trädet, på bvilket

han spelar, en egen dallrande rörelse; äfven hö-

norna råka, då trampningen föregår, stundom i

sådan extas, att de låta taga sig med blotta

händerna. Tjäderjagt anställes för öfrigt på flere

sätt, såsom med rappböosbund, med stöfvare eller

fogelbund; på spel under lektiden — då fogeln

lätt kan öfverraskas — samt äfven för bloss el-

ler genom lockning, ocb om vintern med lodbössa.

Tjädern fångas på flera ställen äfven dels med
snaror, som äro antingen sätt- eller vippsnaror,

dels med fallstock, nät o. s. v. Köttet af de unga

foglarna är godt och läckert.

TJailmo, en sockeo i Finspångs härad, är belä-

get 4j- mil N.N.V. från Linköping ocb börer till

2 kl. konsist. I socknen märkas: säteriet Johan-

nisberg, om 2 mtl., skattehemmanet Skönnarbo 1

mtl. samt jernbruken Skönnarbo, Christinefors, Håt-

torp ocb Lemndn. Kolning och spiksmide äro bär

allmänna binäringar bland allmogen, ödelagda

jerngrufvor i socknen äro: Måsgrufvan, Rönbäcks-

grofvan, Utberget och Nyberget. Ett stenkast

ifrån kyrkan ligger gästgifvaregården Tjällroo.

Socknen håller 61 mtl., med 2,490 invånare på

en areal af 42,143 tunnl., hvaraf 3,220 äro sjöar

och kärr. Adr. Linköping.

TJKnffvide-stenen* En runsten, som fått detta

namn, anträffades om sommaren 1844 vid Tjäng-

vide gård i Älskogs socken på sydöstra sidan af

Gottland. Denna sten har derstädes blifvit upp-

gräfd ur en grusbacke , bvarest ingen förut anade,

att något af menniskoband formadt eller muradt

kunde vara gömdt. Stenens böjd är 2 alnar 22

Svenska verktum; bredden nertill är 2 alnar 6 tum,

upptill 1 aln 21 tum, samt tjockleken 6 tum. Ste-

nens yta synes icke bafva blifvit planboggen, in-

nan de deri tecknade bilderna blifvit anbragta,

utan man bar tagit en af naturen någorlunda slät

stenhäll (sådana som på Gottland anno ej sällan

träffas) och derpå anbragt figurerna; ty ytan har

en mängd grunda urskålningar och långslnttande upp-

höjningar. På den ena temligen släta sidan be-

finnas nn inhuggna åtskilliga föreställningar af men-

niskor, djur ocb ett skepp, ordnade i tvenne fält:

ett öfre oeh ett nedre; dock äro figurerna icke

djupbuggna, utan bottnen dem emellan är bort-

huggen, så att teckningen framstår såsom en bas-

relief, fastän af ringa upphöjning. — En åttafo-

tad bäst med orm- eller drakskepnader under sig,

ocb på bästen en ridande menniska med bred hatt

samt derjemte 3:ne 8ndra menniskofigurer, af bvil-

ka en är otstyrd i vid kåpa eller kjortel och ses

utsträcka båda händerna mot bästen, utgöra jemte

Del. IV. 9
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en band och några aodra mindre tydliga bilder,

innehållet af del öfre fältet, hvilket för ofrigt

bar otseeode af ett balft, något högt cirkelseg-

ment, och är rondt omkring omgifvet af en bred

kant eller bård med slingor i form af valknatar.

Derjemte finnes der dock äfven en rune-rad af icke

obetydlig längd, hela 29 till 30 tam lång, som
dock, tyvärr! genom tidens åverkan är alldeles

oläslig. — Stenens nedre fält framställer bilden

af ett fornnordiskt vikingaskepp eller drake, med
mast, segel, tåg och åtskilliga personer på däc-

ket. Draken är så stor, att den med sina tillbe-

bör intager hela fältets yta. Så väl för- som ak-

terstäf äro högt uppstigande (motsvara ha I fva dra-

kens längd) och begge sluta i spiralformiga roset-

ter. Drakens längd på stenen är omkring 1 J aln.

Seglet är nära lika långt som fartyget och 13 tum

högt, samt tecknadt med ett glest och på sned

gående nät, hvars maskor äro så stora, att en af

de om bord befintliga personerna skulle kunnat

krypa igenom dem. Detta segel företer dessutom

den egenheten att vara djuphugget, då allt annat

framstår i basrelief — likväl så, att der maskor-

na mötas och korsa hvarandra, intet är borthug-

get. På hvardera sidan om masten synas 4 figu-

rer och längst bakuti draken ses en figur i sit-

tande ställning, som förmodligen skall beteckna

styrmannen. Alla de öfriga figurer, som bär ses,

äro stående och tyckas sysselsatta med de från

seglet nedhängande tågen. Från seglets nedra kant

nedhänga oemligen parvis tåg, bvilka snart före-

na sig till ett. Något tecken till åror synes ej.

Hvartill dessa bängtåg tjenat, synes nu mera osä-

kert; men sannolikt har ändamålet med dem varit,

att genom flera nedhängande tåg, som man antin-

gen fäste vid däcket, eller i bvilka manskapet höll

nnder seglingen, hålla seglet uttredt och styft för

vinden. Stenens yta bar dock blifvit skadad, så

att däckets främre del ej mera kan urskiljas. På
dess nedra fält befinner sig afven en rune-rad,

hvars runor till en del möjligen kunna läsas. San-

nolikt är, att denna stympade runskrift innehållit

namnet pa den sjöhjelte, öfver hvilken vården for-

dom blifvit rest, under det att öfre fältets bild-

ristningar snarare synas vara af mythiskt innehåll.

En ritning af denna sten verkställdes år 1844 af

magister Carl Säve, bvilken under en antiqvarisk

resa på Gottland först observerade stenen, ocb ge-

nom ett af Upsala-sludenterne, under deras resa till

Köpenhamn år 1845, gjordt frivilligt sammanskott

har stenen sedermera ytterligare blifvit med mera,

noggrannhet afritad och hägnad, hvartill ägaren

af Tjängvide gård verksamt bidragit. Sannolikt

synes vara, att denna hedniska runsten, hvilken

förmodligen föreställt Sleipner med dess höge ryt-

tare, Asaguden Odin, under kristendomens första

tid af det då nyväckta religionsnitet blifvit ansedd

såsom förargelseväckande, och att den för den or-

saken, såsom alltför starkt påminnande om de gam-
le gudarne, blifvit nedgräfd och undangömd i jor-

den. Älskogs socken, der Tjängvide-stenen blif-

vit funnen, stöter i öster till Östersjön ocb bildar

jemte några närgränsande socknar ocb bolmar en

hamn, kallad Ljogara, hvilken äfven na ej år obe-

sökt, ocb nnder den fördna vikingatiden sannolikt

varit vida mera begagnad, hvarom otaliga, nästan

vid hvarje steg bär förekommande, forntida begraf-

ningsplatser vittna.

TjKrby, annex till Weinge, är beläget i Höks
härad af Halmstads län, £ mil ifrån Laholm, vid

hafvet. Socknen är en strandbygd och något bör-

digare än den mera skogslupna moderförsamlingen.

Socknens byar och lagenheter äro Tjdrby by , Dayg-

arp , Elitstorp, Seytaberg och Kdrrayård. De båda

sistnämnda hemmanen lida brist på bränsle och
stängselämnen; men åboerne idka med fördel salt-

sjöfiske, isyunerhet af lax. Bristen på skog er-

sättes här och der af torfmossar. Sockenkyrkan

är byggd till två tredjedelar af tegel och till en

tredjedel af gråsten, ocb berättas vara tillbyggd

af drottning Margaretha, som i denna trakt någon

tid uppehållit sig. Bland fornlernningar förekom-

ma på Tjärby bys inägor, icke långt ifrån kyrkan

och landsvägen, på böjdsträckningen örelid, en

mängd ättekollar och bautastenar, bvilka synas

tillkännagifva, att stället fordom varit en valplats.

Bland dessa bautastenar är en 4 alnar hög, och

framställer för de på landsvägen förbifarande bil-

den af en lutande menniska, bvarföre den äfven

af folket i orten kallas Krokstenen. Trenne i

bredd liggande ättehögar på Ellestorps utmark
kallas Trehöyarne. Socknen håller 14 { mtl. med
427 invånare på en areal af 4,629 tunnl., bvaraf

25 äro sjöar och kärr. Adr. Halmstad.

TjKratad, annex till Kettilstad, är beläget oti

Kinds härad af Östergötblands län, 3£ mil S.S.O.

från Linköping. Kyrkan är 48 alnar lång och 24
bred samt bar en vacker altartafla. Säterier äro:

Bersebo, t mtl. frälse och Skedevi, 2J- mtl. samma
natur, med vacker åbyggnad och en Engelsk lust-

park, belägen mellan sjöarna Åsunden ocb Sömmen.
Beck- och tjärutillverkning, brädsågning, fiske m.

m., äro bär binäringar. Ett brant berg i denna

socken bär namnet Borgberg eller Friberg, ocb bar

lemningar efter en borg, som der fordom funnits.

I närbeten af Rimforsa ström, der gås tgifvaregård

är belägen, var fordom ett med jordvall ocb graf

omgifvet fäste, vid namn Forshohn , ocb i denna

trakt mötte Däcken vid sitt opprorståg ett sådant

motstånd, att ban ej kunde framtränga längre.

Socknen innehåller 44 mtl. med en folkmängd af

2,098 personer på en area) af 27,818 tunnland,

bvaraf 5,600 äro sjöar ocb kärr. Adr. Linköping
och Linnäs.

TJttrvbrttnnlnK* Denna tillverkning bar ända

till senaste åren idkats såsom bufvudsaklig binä-

ring i flera socknar af Westerbotten, såsom i

Skellefteå, Nörsjö, Lycksele, Degerfors, Nysätra,

Bygdeå och Åsele, fifveosom Öfver-Toroeå, öfver-

Kalix, Råneå, Luleå och Piteå i Norrbotten. Mest
idkas detta arbete upp i skogsbygden. Dermed
börjas då på böstetiden efter slutad bergning, på
så sätt, att två eller oftast flere personer, för-

sedda med matsäck, begifva sig med hästar och

redskap opp åt tallbedarne, ofta på flera mils af-

stånd, ocb der uppbryta de feta kådiga tallstab-

s
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bar och rötter, sem passa till tjärqvirke. Bön-
derne kalla detta att taga Gadä. När lämpligt

slädföre inträffat, framköres sedan tjäravirket ar

•kogen ocb upplägges der. Vid tjenligt väglag

pä nyåret framföras det sedan till "tjärndaleo" el-

ler det ställe, vanligen beläget nära byn, der {järn-

bränningen skall försiggå. Denna förrättning verk-

ställes dock ej förr än vid midsommarstiden, se-

dan veden fornt under Maj månad blifvit sönder-

hflggen ocb uppstaplad utmed tjärudalen. På en

klar ocb lögn dag vid midsem marstiden antändes

då veden, som brinner stundom i 5 till 7 dygn,

allt efter tjäruvirkets mängd ocb kådiga eller feta

beskaffenhet Två eller tre lass utvald fet ved

ge stundom en tunna tjära; stuadom behöfves der-

till ända till fem lass. Sedan återstår att forsla

ocb transportera tjäran, ofta på flere mils afstånd,

tiU någon lattageplats närmare kusten, för att få

varan afyttrad. Äfvea deana transport verkställes

vanligen icke utan oerhörd t arbete ocb ansträng-

ning, och tjärubräonaren kan merändels icke be-

räkna sitt dagsverke högre än till 4 å 6 skilling

riksgälds oro dagen.

TJÖboliolin, en sätesgård, belägen vid bafvet

på en balfö i Kungsbacka-fjärden inom Fjärås soc-

ken, bar ett vackert läge ocb är historiskt märk-
värdigt för det förband, som år 1303 der afslöts

mellaa konung Birger Magnusson i Sverige ocb

Håkan i Norrige.

Tjörn är en o i Bobosläns skärgård, belägen sö-

der om Oroust, bvarifrån den skiljer sig genom
Stigfjorden, äfvensom fråo fasta landet genom Ha-

kefjord. På en vidd af omkring \\ qvadratmil,

bvaraf minst fem sjettedelar upptagas af nakna

berg och oländig mark, föder denna ö ofver 7,000

meaniskor, ocb lerooar det oaktadt ändå ett öfver-

skott af några tusende tunnor spaomål, som der-

ifrån ntföras till andra orter. Redan deraf synes,

att denna ö måste bafva utomordentligt god jord-

mån på de ställen, som äro odlingsbara ocb kunna

gifva skördar. För öfrigt är Tjörn i allmänhet

ett fult och naket land, bvars naturbeskaffenhet

•ynes antyda, att den nuvarande ön i forntiden ut-

gjort en grupp af mindre skär och bolmar, der

bafsarmarna, som åtskiljt småöarna från bvaran-

dra, småningom blifvit upplandade till stora och

fruktbara dalar. De största af dessa dalar äro:

Boflandadalen , Wallahed ocb Ty{ladalen, ocb midt

på ön höjer sig ett berg, kalladt Walberget , bvars

spets, Walbergshufvud, äfvensom det söder ot lig-

gande Stneden, äro öas högsta poakter ocb otgöra

vigtiga sjömärken. Jordmånen i dalarna utgöras

af grålera ocb växtmylla, b varunder sedan före-

komma djnpa Jager af mergel och blålera. Ön
utgör ett eget bärad, bvars vapen är en hummer,

likasom äfven ett eget pastorat »ed 3:ae socknar,

Stenkyrka, Mofoedal och Waiia. Tjörboerne äro

ett resligt, ljuslagdt ocb vackert folk; men i all-

mänbet benägna för gamla vanor till en grad

som vittnar om allt för myckeo egenkärlek och

sjelfbelåteohet. Dikning ocb trädning af jorden

anses bär som en misshushållning, och ängen är i

det närmaste förvandlad till åker. Näst åkerbrak

är Baket öns bufvudsäring, o«h drifves här med
god framgång af bönder, som idka storfiske samt

ostron- ocb bommertägt, eller ock dörja makiiH
eller idka vaddrägt efter sill vid den tid, då den-

na intränger i vikarna. De egentlige fiskrarne,

som uteslutande drifva detta yrke, ocb skola inem
pastoratet otgöra omkring 1,200 persooer, äro

dereroot i en utarmad och eländig belägenhet. En
del af de fattigare sysselsätta sig äfven med in-

samlande af farglafvar eller med fraktsegling på
Wenern, bvartill 10 fartyg användas. För öfrigt

befinner sig nära en tredjedel af öns bönder i den

ofördelaktiga ställningen att vara åboer på gym-
nasii-bemman, ocb då derjemte bränvinsminuterin-

gen och handeln med öfverflödsvaror äfven kar

fått alltför mycket insteg, kan det ej väcka för-

undran att välståndet på ön i senare tider aftagit

ocb lemnat rom för en allmän torftigbet. När*
liggaode öar till Tjörn äro Mjörn, med säteriet

Sundsby, Lilla Atkerö, Brollon, Herrön, m. fl.

Tjörnarp, annex till Mellby, är beläget i Vestra

Göinge härad af Cbristianstads län, samt till en

mindre del äfven i Frosta bärad af Malmöbus län.

Sockoen består af 20 -£ mt). Af hithörande hem-
man bafva 6, belägna i Göinge bärad, ojemn och

stenig mark, svag åkerjord, ängsmark och mul-

bete, samt merändels vackra bokskogar; 5 andra

i samma bärad bafva sand ocb klapperjord till

åker, ömsom sur ocb ljungblandad böbergning,

dels ingen, dels obetydlig bok- ocb foruskog; 4

belägna i Malmöbus län, bafva ojemn och sten-

bunden mark, föga bördig åkerjord, men temligen

god böbergning ocb bokskog. Kyrkan ligger 1

mil ifrån moderkyrkan. Den betydligaste gården

beter Korsaröd. Socknen byser en folkmängd af

480 personer på en areal af 8,308 tenni., bvaraf

350 äro sjöar och kärr. Adr. Christianstad.

Toarp, jemte Espered, Warnum ocb Tärby, år

annex til) Rångedala i Ås härad af Elfsborgs län,

och ligger t mil Ö. från Borås. Socknen är rik

på insjöar, ocb bar en vacker landskyrka. Markan
är bergaktig, och rådande jordmåoen är sandmylla.

Skog fattas. Utsädet år 500 tunnor. Det bär

belägna regementsqvartermästare-bostället Germun-
dared är förut beskrifvet (se detta ord). Sockoen

håller 32 $- mtl. med en folkmängd af 1,668 per-

soner på en areal 8f 15,321 tonni., bvaraf 1,250

äro sjöar och kärr. Adr. Borås.

Tobak. Så sent äfven upplysning ocb kunskaper

fordom spredo sig från det ena landet till det an-

dra, så fort spred sig ej sällan det öfverflödiga

eller rent af skadliga. Sådant bar fallet varit med
tobakens bruk, hvilket, eburu icke äldre i Europa

än sedan 1580, likväl redan år 1640 hunnit blif-

va så allmänt i Sverige, att äfven det lägre fol-

ket och allmogen aosågo tobak såsom en ound-

gänglig nödvändighetsvara. Då började äfven re-

geringen redan ifra emot dess missbruk. Tobak
hade likväl begagnats hår uti mera än etthundra

år, innan man kom på den tanken, att den kunde

odlas äfvea inom landet, hvarmed början ej lärer

bafva gjorts förr än de första åren af konung Fre-

drik I:s regering. Nu mera förbrukas kär en gao-
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ska stor mängd tobak. År 1842 tillverkades Tid

82 fabriker 1,693,446 skålp:d diverse sorter tobak.

Tode, caftrgeo» var född i Holslein, hvarifrån

bao 1699 kom till Stockholm. Examinerades 1709

till amiralitets-fältskär i Carlskröna, och antogs

1712 till mästerbarberare. Var änder sjöslaget

1715 den ende kirurg, som gick de blesserade

tillhanda med förbindning och medikamenter. Straxt

derefter anklagades han för att vid sistnämnda till-

fälle bafva gjort en hop nnderslef, som ansägos

för så betydliga, att en särskild kommission för-

ordnades att deröfver ransaka; men när ban d. 1

Sept. 1715 skulle framföras för samma domstol,

fanns han i arresten död deraf, att han afskorit

på sig ej allenast pulsådrorna på båda bönderna,

ntan ock strupen. Han berömmes eljest för goda

insigter.

Tore» jarl bos konung Anund Jakob, en son af

jarlen Walgöther Hundheden, var på sin tid en

ganska märklig man. Innan ban blef jarl, gjorde

ban Norske kooungen Olof Haraldsson godt biståod

i kriget mot konungen i Danmark och Eogland,

Knut den Store. Då han efter slaget vid Helgeå

lät egenmäktigt frig i fva några fangne Danskar,

föll ban dock i konungens onåd. Derefter råkade

han ut för sin faders vrede, emedan han under

sina ungdomsresor antagit kristen tro, och den

ifrige hedningen Walgöther lät till och med nå-

goo tid bålla bonom i hård t fängelse. Sedan Tofe

blifvit jarl, blandade han sig uti tvistigbeterna

emellan Norske konung Olofs soo , Danske och Nor-
ske konungen Magnus den Gode, och dennes upp-

roriske jarl, Sven Ulfsson, bvilken sistnämnde vä-

sendtligen hade att tillskrifva den Svenske jarlens

trappra och kraftiga biståod, att ban slutligen kom
på Danska tbronen. Om Tofe öfverlefde Anund
Jakob, är svårt att säga. Om så varit lärer ban

efter konungens död bafva nedlagt sitt jarlsembete,

ty under Emund Gammals regering finnes ban ej

mera omnämnd.
TofeliftrhA. Se: Lärka.

Tofsmesen, en gångfogel, håller i längd 4 tom
och 4 linier, är således något kortare än sin sam-
slägting Talgoxen, har på hufvudet en spetsig fjä-

dertofs, samt strupen ocb framhalsen svarta. Krop-
pen är ofvanlill rödbrunt grå, men inunder bvit.

Han uppehåller sig mest i barrskogarna i södra

och mellersta Sverige, är oftast synlig der enbu-
' skar finnas; men förekommer ej talrikt. Hans
lockton är ett gällt: Krrr-it, ocb hans födoämnen
utgöras af insekter ocb larver samt enbär och

fomCfön.

Tofta, aonex till Eskelshem, är beläget i södra

fögderiet af Wisby län, 1 £ mil SS.V. från Wis-
by, vid hafvet. Marken är mestadels jemn och
jordmåneo består dels af lera, dols af svartmylla,

sand ocb ör. Socknen håller 12 mtl. med 478
inbyggare på en areal af 7,012 tunn]., bvaraf 390
äro sjöar och kärr. Adr. Wisby.

Tofttt, annex till Landskrona, ligger vid hafvet,

j- mil Ö. från Landskrona stad. Jordmånen är

mager ocb största byn i socknen är Hatjarp, som
otgör 3 mtl. krono,

1-J-
mtl. utsockne frälse, 7

gatobus m. m. Marken är öfverallt jemn ocb slät,

och skog saknas. Socknens hemmantal är 13 J
mtl. med 665 inbyggare på en areal af 2,152
tunnland. Adr. Landskrona.

Torta*Skana var en borg, som år 1657 af riks-

drotset grefve Pehr Brahe blef anlagd i Dörarps

socken af Sunnerbo bärad i Småland, under det

krig, som då uppstått emellan Sverige ocb Dan-
mark.

Tonen är en sjö i södra delen af Örebro län,

bvilken, jemte sjöarna Teen ocb Tysslingen, har

sitt afiopp i Svartån, som vid Örebro utfaller i

Hjelmaren.

Totteryri, en socken i Östbo härad 8f Jönköpings

län , är belägen 4
J-

mil S. från Jönköping och till*

bör 2 kl. konsist. Jordmåoen är i allmänhet ma-
ger, men bår finnes ännu god tillgång på skog,

och allmogens förnämsta näringar bestå i kolning

ocb körslor för brukens räkning. Kyrkan är af

sten ocb på seoare tider tillbyggd; men tros från

början vara grundlagd af munkarne i Nydala klo-

ster. I socknen märkes: Sjöaryd, 1 mtl. säteri

rosthåll, som åges af handlanden A. Åkerlund;

Mölnorp, äfven ett mtl. säteri rusthål) med tall—

qvarn ocb såg; denna gård tillhörde vid Carl XII:s

tid ryttmästaren vid Smålands kavalleri, Erik Retz,

som d. 1 Juli 1709 blef fången vid Dnieperström-

men ocb bortförd till Tobolsk, bvarifrån ban, ef-

ter 13 års vistande på orten ocb inalles 22 års

frånvaro från fäderneslandet, hit återvände år 1722;
denna gård är nu delad mellan bönder. Dessutom

märkas bär: Göthaströms stångjernsbammare (se

detta ord); Skittingaryds gästgifvaregård, bvarvid

Jönköpings regemente och beväring bar sin mötes-

plats, bvårföre åtskilliga kronans bus här äro upp-

förda; ägomärket Munkahatt, som fordom säges

varit munkaroes bviloställe, då de vandrat mellan

Nydala och Tofteryd; jättestugan i ett bergras på
hemmanet Ekhults skog, m. m. Dessutom anträf-

fas bär flera fornlemningar, såsoro domslen*banor,

valplatser ocb griftrör; på hemmanet Torps ägor

finnes äfven en särdeles vacker offerhäll, med af-

sättningar på östra ocb norra sidorna, bvarpå man
beqvämligen kan gå. Socknens annexer äro Bya-
rum ocb Bondstorp. Tofteryds socken båller 21
mtl. med en folkmängd af 1,320 personer på en
areal af 14,325 tunnl., bvaraf 550 äro sjöar och
kärr. Adr. Wernamo.
ToTveruin eller Sporrbacka* ett jernbruk i

Locknevi socken af Kalmar län, bar 4 härdar och
805 skepp:d privil. årligt smide af eget tackjern,

bvaraf hammarskatt otgöres med 7 skepprd. Frälse-

smidet utgör 105 skepp:d. Dessutom finnes bär

något maoufaktursmide. Skeppar på Westervik
och Stockholm. Ägare: B. de Maré. Bruksstäm-
pel: T. S. inom en krets af stjernor.

Toke omtalas i sagao såsom en mycket ryktbar

ocb tapper kämpe, bvilken lefde på Harald Hilde-

tands tid, och fäktade på dennes sida uti det blo-

diga Bråvalla slag emot Sigurd Ring.

Tolat; kallas en afgift i städerna af inkommande
ocb utgående varor. Den uppbäres tillsammans

med tullen, meu tillfaller icke statsverket utan
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staden. Tolagen är således icke någon statsin-

komst otao en förmån, beviljad åt staderna genom
särskilda privilegier. Den är icke erkänd att vara

af bevillningsnatur, utan påstås snarare vara ett

städernas privilegium, eburo dess privilegii-natur

också är omtvistad. Tolagen o tgör mångenstädes

on betydlig inkomst, oeb användes af städerna för

deras kommande bebof, till magistratens underhåll

ocb dylika ändamål. Tolagen år i sjelfva verket

en beskattning, indirekt, men lika allmän som tull-

afgifterna, gifven till städernas förmån ocb ej un-

derkastad revision af konung eller ständer. Den
ntgår olika i olika städer, och olika för ingåen-

de och utgående varor. Tolagens ursprung har
man velat söka från den tid, då Hansestäderna ut-

öfvade ett stort inflytande i de Svenska städerna.

Tolagens ändamål skall då bafvs varit att under-

hålla hamnarna, hvartill de sjöfarande genom den-
na afgift bidragit. Namnet skall vara af Plattyskt

ursprung ocb betyda tillskott, bidrag.

TolnTore, ett jernbruk i Wahlbo socken af Gefle-

borgs län, bar 4 bärdar och 2,400 skepp:d* privil.

årligt smide af eget tackjern, bvaraf bammarskatt
utgår med 24 skepp:d. Bruket skeppar på Gefle.

Ages af intressenter; disponent är £. L. Söder-
hjelm.

TolfniAouarOr kallas på somliga ställen de do-
mareringar, bvilka ännu mångenstädes finnas qvar
bär i landet, ocb bvilka utvisa de ställen, der,

under den fordna hedniska tiden, lagmännen och
böfdingarne skipade lagen på tinget för den för-

samlade menigheten.

Tolfmila-ttliogen år en skog i Wermland, ve-

ster om Klarelfven, ocb tyckes fordom bafva sträckt

sig tn Öfver Norska gränsen. Den börjar i Eda
socken och går genom Gunnarskogs, Fryksände,

Ny ocb Dalby socknar, samt bar på de senare

seklerna blifvit temligen uppröjd ocb bebodd af

Finnar.

Tolfnbo, bergsmansbammare i Söderberkes socken

af Stora Kopparbergs län, bar t bard ocb 200
skepp.d privil. årligt smide af eget tackjern, bvar-

af hammarskatten ntgår med 2 skepp:d. Skeppar

på Stockholm. Äges af bergsmän. Smidesstäm-

peln år tvenne bvarandra vinkelrätt skärande dia-

metrar inom en cirkel.

Tolftis» annex till Wessland, i örhybus härad af

Upsala län , är beläget 5 J mil N.N.V. frän Upsala.

En del af sockenboarne idka kolning för bruken.

Strömsbergs bruk (se detta ord) är här beläget.

Socknen håller 35 1 mtl. med 1,298 invånare på
en areal af 24,856 tunnl., bvaraf 350 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Tierp.

Tolftalet var bos de gamla nordboaroe nästan

wiå alla möjliga tillfällen iakttaget, såsom ett

heligt ocb särdeles lyckosamt tal. Redan Odins

namnkunnige Diar eller Drottar voro till antalet

tolf, och sedermera finner man , att de äldste Svea-

konungarnes råd bestått af tolf personer. Vanli-

gen var också antalet af de utvalde kämpar så-

dant, bvilka vid något vigtigt företag skulle åt-

följa nordens gamla bjeltar. Tolf bönder sutto i

nämnden och en tolf-faldig fasta skulle äga rum

vid alla köp- oeb fastebrefs ntgifvande m. m. Hvar-
je landskap blef ock sedermera fördeladt uti tolf

särskilda områden, bvilka bvartdera hade sina en-

skilda Tol/mdn, som vårdade bvar sin Tolf. Åf-
ven uti den dagliga räkningen användes tolflalet

vid mångfaldiga tillfällen, och det vanligen i räk-

ning begagnade s. k. Storhundradet, som motsva-

rade summan 120, innehöll tio tolfter.

ToIg, en socken i Norrviddinge härad, är belä-

gen 2 1 mil N. om Wexiö ocb tillhör 1 kl. kon-

sist. Jordmånen är mest mulljord, på några stäl-

len grasjord ocb lera. Flera bergssträckningar

finnas. En ås i flera afsatser, som kallas Eke-

skallarna ocb sträcker sig genom en betydlig del

af socknen, var fordom ekbevaxen. På Skideberg,

ett enstaka berg på V. Tolgs ägor, berättar Wie-
selgren, att för öfver 100 år sedan hittats ett

jerobeslaget skrin med mer än 12 låsar. En sä-

gen går, att på detta skrin satt en böna, som
ingen, den der gått till Herrans nattvard, kunde

borttaga. En liten gosse gjorde det, blef väl se-

dan alltid bes; men bans slägt är ännn rik. Skri-

net var fullt af silfver. "Två jungfrur i Elgaröd"

tros bafva gömdt skrinet i ofredstid. Lidqvarns

å rinner genom socknen ocb 12 sjöar finnas der,

bland bvilka de största äro Asa- ocb Tolg- sjöar-

na samt Öja ren. Några källor vid ödetofta, kal-

lade Barnabrunnarna , begagnas ännu att deri bada

små barn mot vissa sjukdomar. Nära Tolgs by,

på en böjd, kallad Lundabacke, finnes en mängd
stenar, lagda i flera rnndlar, men utan inskrift.

Enligt en gammal sägen skall grund till kyrkan

bär ha varit lagd, men arbetet ej kunnat fortsät-

tas, emedan det byggda om nätterna nedföll. Den

nuvarande sockenkyrkan är af sten samt 48 alnar

lång ocb 18 bred. Socknen håller 37 mtl. med

en folkmängd af 1,320 personer på en areal af

14,372 tunnl., af bvilka 1,620 äro sjöar och kärr.

Annexer äro Asa och Tjureda. Adr. Wexiö.

Toll 9 Johan HrintoJTer» son af ofverstlöjtnan-

ten Reinhold Gustaf Toll, hvilken med tapper-

bet följt Carl XII från Narva till Pultava, der

ban blef fangen, föddes på Mölleröd d. 1 Febr.

1743. Den unge Joban Kristoffer åtnjöt någon

tid uppfostran bos en moster, gift med riksrådet

friherre Reuterholm , tillika med dennes tvenne sö-

ner; men visade som barn icke några anlag, som
ingåfvo särdeles förhoppningar, ty ban var trög,

utmärkt envis ocb gjorde nästan inga framsteg.

Föräldrarna sörjde mycket bäröfver, alldenstund

deras trenne söner både ingen annan utsigt för

sig än tjenstemannabanan, emedan siagtens betyd-

liga förmögenhet helt ocb hållet gått förlorad

genom redaktionen i Lifland. En egen tillfällig-

het skall dock bafva åstadkommit en förändring i

detta förhållande. Han lekte nemligen en dag i

sällskap med sina bröder och en ung Barnekow,

då denne sistnämnde fattade ett gevär, som ban

trodde vara oladdadt, men som ej var det, ocb

aflossade detsamma, så att kulan gick tätt förbi

den unge Tolls öra, utan att likväl det ringaste

skada bonom, ocb fastnade i väggen. Ifrån den-

na stund tyckte man sig varseblifva en ganska
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betydlig förändring i gossens hela väsende; det

var tom om hans andliga natur vaknat upp or en

djup sömn, trögbeten förvandlade sig till lifligbet

och håglösheten lemnade rom för verksamhetsbe-

gäret. Man började fatta förhoppningar om hans

framtid. Vid femton års ålder inskrefs han såsom

volontär vid Södermanlands regemente 1758, och

beordrades snart till Pommern, der han deltog i

de följande årens krigshändelser. Som en väntad

befordran oteblef, tog ban i December 1760 af-

sked ocb återvände till Sverige. Sedan blef han

sergeant vid Hessensteinska regementet, 1763 ser-

geant vid Kronobergs regemente ocb snart deref-

ter vid kronprinsens regemente. Ingenstädes vann

ban officersbefordran. Orsaken lärer bafva varit,

att han visade så föga båg för det egentligen mi-

litära af tjensten, så att hans chefer alltid funno

sig mindre belåtna med bonom. Då den militära

banan således visade så föga otsigter till fram-

gång, beslöt Toll att lerona den ocb göra sig

skicklig till fortkomst på den civila. Ban blef då

1764 student i Land, och lyckades redan samma
år taga juridisk examen, så att ban om några

månader kunde blifva anställd såsom auskoltaot i

Götha hofrätt. De följande åren bestred ban flera

domareförordnanden; men då han vid något till-

fälle råkat begå ett tjenstefel, hvilket ådrog bo-

nom anmärkningar och obehag, fattade ban det

beslöt att öfvergifva den juridiska banan för att

beträda en annan. En af hans nära vänner, fri-

herre Barnekow, innehade vid denna tid öfver-

jägmästare-beställoingen i Gbristianstads län, bvil-

ken han beslöt lemna, för att bereda Toll en plats,

och så erhöll ban mot slutet af år 1769 samma
beställning. Det var först genom sitt deltagande

i statsbvälfningen 1772, som Toll framträdde på
den större politiska skådeplatsen, der hans kraft-

fulla och rikt utrustade nator snart gjorde sig

gällande. Under det Mössorna vid nämnda års

riksdag hade öfvervigten, fattade sekreta-otskottet

det beslut, som de trenne ofrälse stånden gillade,

att Toll skulle förklaras sitt öfverjägmästare-embe-

te förlustig, emedan han, som det bette, på obe-

höriga grunder blifvit befordrad. Detta sporrade

bonom till förnyad verksamhet. Sättet, på hvil-

ket ban blef medvetande af ocb deltagare i revo-

lutionsplanen , som ännu blott hvälfdes i konun-

gens och trenne hans förtrognes tankar, vittnar

på en gång om hans ovanliga skarpsinnigbet och

hans tilltagsenbet. Då Franske ambassadören, gref-

ve de Vergennes, i slotet af år 1771 upphörde

med penningeotdelning bland hattpartiet, drog Toll

deraf den slutsats, att ett så vigtigt steg ej kun-

nat tagas utan konungens vilja, ocb att denne hade

något hemligt syftemål. Genom sammanläggning

af åtskilligt, som under riksdagen passerat, kom
ban till den slutsatsen, att konungen måtte umgås
med tanken att förändra regeringssättet. Han
sökte då ställa sig i förbindelse med general-Iöjl-

•anten Horn, som åtnjöt konungens synnerliga

ynnest, och oppgaf för bonom en plan att begag-
na den nyligen timade revolutionen i Danmark till

»It bereda en sådan konjunktur i Sverige , att ko-

nungen skulle få tillfälle att återtaga dea makt

ocb myndighet, som nu bvilade hos ständerna, men
af dem missbrukades, samt erbjöd sig äfven att på

allt sätt bidraga bartill. Då detta steg icke med-

förde några följder, och man icke tycktes akta

derpå, drog Toll snart deraf den slutsats, att ge-

neral Horn icke var den, som hade konungens

förtroende om revolutionsplanen. Han föll då på

den tanken, att ofverste Sprengtporten måtte vara

rätta mannen, och vände sig till dennes broder,

major Sprengtporten, bvilken han personligen kän-

de. För bonom yppade ban sin förmodan, att nå-

gon vigtig plan vore å färde; men sade tillika,

att han hade en brinnande lust att få vara med

i utförandet, samt att tiden skulle utvisa, det ban

dertill icke saknade erforderlig skicklighet. Major

Sprengtporten gick genast efter detta samtal till

sin broder öfversten, och berättade bonom, barn

nära Toll vore revolutionsföretaget på spår, sä-

gande att denne utan tvifvel snart skulle gissa sig

närmare till sanningen, bvarföre man borde vara

betänkt på att antingen på något sätt rödja ho-

nom ur vägen, eller ock intaga bonom i hemlig-

heten, hvilket senare måhända vore det bästa,

emedan Toll vore både dristig och försigtig. Man
beslöt således att äfven göra Toll delaktig af re-

volutionsplanen och derigenom försäkra sig om
hans tystnad. På detta sätt trängde Toll sig io i

revolutionsföretaget, i hvilket han sedermera ut-

förde den delen, som hade afseende på revoltens

beredande och verkställande i Christians tad. Det

var ban, som först för Sprengtporten nppgaf det

förslag, att man borde bemäktiga sig denna fäst-

ning, såsom en stödjepunkt, i fall företaget oti

Stockholm skulle misslyckas, och i alla fall för

att genom dess besittning imponera på ständerna

och deras anhängare. Utom allt, som hörde till

företaget i Gbristianstad, fick Toll äfven uppdra-

get att rekognoscera belägenbeten kring Carls-

krona, samt uppgöra en plan till denna stads öf-

verra&kande, ett uppdrag, som han med mycken
fintligbet lyckades utföra. Den 9 Juni 1772 af-

reste Toll till Skåne, utan att vara försedd med
en enda rad skriftligt, bvarken af konungen eller

af Sprengtporten, såsom auktorisation bos de per-

soner, dem ban skolie söka att vinna för revolo-

tionsföretaget. Först den 7 Augusti, efter flera

långa underhandlingar, förmådde han öfvertyga

kapten Hellichius i Gbristianstad om sin behörig-

het att vidtaga revolutionära steg, och om afto-

nen den 11 Augusti, dagen innan revolten begynte,

föreslog ban, på ett kalas bos Hellichius, en skäl

för riksens ständers lyckliga resa, ocb boll ett tal

för officerarne, b vilka alla förklarade sig för fö-

Tetaget. Redan den 19 September 1772 utnämn-
de konungen benom till ryt lmastare i arméen och
dagen derpå naturaliserades ban såsom Svensk

adelsman. Kort derefter utnämndes han till R. af

S. O.; men höll sig nndan vid dubbningen. Ban
bar äfven aldrig någon ordensdekoration, förr än

ban 1786 blef Kom. af S. O. Någon tid efter

revolutionen skickades Toll af konungen till Nor-
ska gränsen, för att inbemta tillförlitliga under-
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rättelser om beskaffenheten af rostniogarna der i

landet. Under de nästpåföljande åren begagnades

ban, för att inom kavalleriet tillvägabringa en

beböflig förändring med trossen. Emellertid blef

han 1 774 ryttmästare vid Södra Skånska kaval-

leri-regementet och 1775 major i arméen. I

början begagnades han mycket af riksrådet fri-

herre Carl Sparre, som vid denna tid stod i spet-

sen för krigsårenderna, ocb länge rådde harmoni

dem emellan; men sedan ändrades förhållandet,

Toll blef allt mera känd af konungen, steg i gra-

derna, och växte slutligen Sparre öfver bnfvndet.

År 1776 utnämndes han till general-adjutant af

Bygeln, och förordnades följande året att taga säte

i krigskollegium, der han skulle föreslå passevo-

lans-ärenderaa. De kollegiala formerna öfverens-

ståmde dock föga med hans lynne, ocb han an-

höll derföre, efter någon tids förlopp, att åter

befrias från tjenstgöringen i krigskollegium, bvil-

ket äfven beviljades. Sommaren 1778 anförtrod-

des honom en hemlig beskickning till Danmark,

och derifrån tillsände han konungen en utförlig

berättelse om hela den militära ställningen, om
riksstyrelsen, de förnämsta handlande personernas

karakter och tänkesätt, allmänna sinnesstämningen,

m. m. År 1780 blef ban utnämnd till öfverste

och chef for Södra Skånska kavalleri-regementet,

för bvilket ban fortfor att vara chef ända till sin

död. Till hertig Carl af Södermanland, som då

innehade detta regemente, betalte ban i ackord

10,000 R:dr specie. Tidigt om sommaren 1782

utsändes ban af konungen till Aachen, Spaa och

andra ställen, i ett besynnerligt uppdrag. Ban

skulle nemligen taga närmare kännedom om den

ryktbare Cagliostros ocb andre svärmares läror,

hvilka vid närmare undersökning dock befunnos

innehålla föga värde. Tillika skulle ban inleda

underhandlingar om prinsessan Sofia Albertinas för-

mätning med konungen i Polen, Stanislaus Ponia-

towsky, för b vilket ändamål, som dock ej vanns,

baa äfven några månader uppehöll sig i Warschao.

Då konungen i September 1783 företog sin resa

till Italien, förordnade ban en s. k. "Beredning"

till iståndsättande af försvarsverket till lands ocb

ijös, ocb Toll blef en af de fyra mediemmarne
deri. En särskild paragraf i instruktionen för be-

redningen ålade Toll att bafva tillsynen öfver verk-

ställigheten af beredningens befallningar i allt som
rörde landtarméen. Han blef således i sjelfva ver-

ket krigsminister från denna stund, ocb fortfor att

vara det ända till Augusti 1788. Uti ett förtro-

get hemligt uppdrag sändes ban sommaren 1785
af konungen till Danmark; men de politiska rö-

relser bao der var ämnad att åstadkomma, och

hvilka Gustaf III ämnat begagna för sina planer,

uteblefvo, oaktadt all Tolls skicklighet. Enligt

några uppgifter hade Toll, vid 1786 års märk-
vårdiga riksdag, åtagit sig att föra riksdagen ef-

ter konungens önskan. Utan tvifvel ägde ban stor

förmåga att leda menniskor, bvilken ban dock må-
hända öfverskattade vid detta tillfälle, då fråga

var om folksamlingar, som ansågo sig fria. Ehu-
ru han härvid icke till alla delar lyckades, fort-

for ban dock att åtnjuta konungens synnerliga

gonst ocb förtroende, ocb mot slutet af året ut-

nämndes ban till general-major ocb förste gene-

ral-adjutant. Nära invigd i konungens planer mot
Ryssland, innan kriget förklarades, fick Toll redan

tidigt befallning att göra besked för landtarméens

tillstånd ocb oppgifva de ungefärliga kostnaderna

för krigets utförande. Äfven fick ban uppdrag att

utarbeta detaljerna af operationsplanen, ocb bland

dem, som närmast omgåfvo Gustaf III, då ban af-

reste till Finland, var den förtrogne Toll. Re-
dan då konungen landsteg i Helsingfors, märkte

Toll opprorssymptomeroa i arméen, varnade ko-

nungen för faran, ocb besvor honom att vid för-

sta tillfälle, då några upproriska rörelser visade

sig, använda en imponerande stränghet. Insurrek-

tionsandan utbröt, då major Kalling begärde afsked.

Toll bad konungen ej bevilja det, utan i stället

framför arméens front kassera en officer, nog
glömsk af åran ocb sio pligt, för att under fly-

gande fana vilja öfvergifva sin post. Han var öf-

vertygad, att ett strängt förfarande emot Kalling

skulle qväfva olydnaden bos de öfrige officerarne;

men konungen följde ej Tolls råd, Kalling erhöll

det afsked, han begärt, och fick resa hem till Sve-

rige. Detta blef signalen för en mängd andra,

som äfven begåfvo sig hem, under förklaring, att

de icke ville tjena i ett krig, företaget emot
grundlagens lydelse, utan ständernas samtycke.

Hvarje dag yttrade sig npprorsandan mer och mer
inom officers-korpserna. Armfelt, Tolls medtäf-

lare om konungens ynnest och derföre bans be-

ständige fiende, sökte öfvertyga kooungen, att

arméeos missnöje egentligen var rigtadt mot Toll,

som ansågs hafva anstiftat kriget, ocb att allt

skulle blifva godt, endast ban aflägsnades. ''Nämn

honom ej", inföll konungen, "om jag följt bans

råd, både jag ej varit i denna bekymmersamma
förlägenhet.

11

Hvad medel Armfelt sedermera be-

gagnade för att vinna sin afsigt, är ej bekant;

men det vissa är, att då konungen med arméen

d. 23 Juli uppbröt från Helsingfors mot Fredriks-

hamn, lemnades Toll qvar, för att jemte friherre

Ruutb taga ett generellt inseende öfver anstalter-

na för arméens proviantering ocb öfriga bebof.

Detta var för en man i Tolls ställning en tydlig

onåd, ocb efter skillsmessan i Helsingfors såg han

aldrig mera Gustaf ni. Snart blef tonen inom ar-

méen att gifva Toll skulden för allt bvad man,
med eller utan skäl, klandrade i beredelserna och

anstalterna till kriget. Då kriget botade att ut-

bryta från Danska sidan, fick ban i Augusti ko-
oungens befallning att genast begifva sig till Skå-
ne, för att der taga öfverbefalet. Genom sin stora

enskilda kredit lyckades han en lång tid, utan alla

statsbidrag, anskaffa de dryga för krigsrustningar-

na beböfliga medel, och dessutom understödde han

äfven genom sin kredit flottan med mångfaldiga

förnödenheter. Snart befann sig Toll, som icke

hade oågon enskild förmögenhet, i en fortfarande

förlägenhet att kunna uppfylla sina förbindelser,

och blef, såsom ban sjelf yttrar sig i bref till en

vän, "en tiggare och vinglare för publici räkning."
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Ett prof på Tolls fyndighet att hitta på utvägar

i kinkiga omständigheter torde förtjena anföras:

Af de trapper, han hade under sitt befäl, bestod

större delen af kavalleri, deremot hade hao föga

infanteri ocb artilleri. När nn Ryska örlogsmän

visade sig i farvattnet ocb nalkades kusterna, lät

han sitt kavalleri manövrera på stränderna, och

som / detta genom sin rörlighet snart kände för-

flyttas från ett ställe till ett annat, så 6ngo Rys-

sarne, allt efter som de följde kusten, se trupper

på flera ställen, utan att kunna ana, att det var

samma trupp, som de sågo öfverallt. Håraf skulle

de naturligtvis falla på den tanken, att landet var

späckadt med krigsfolk och afbållas från försök

till landgång ocb plundring. Mot slutet af år 1789,
då Gustaf III tillsatte en kommitté för flottans ut-

rustning i Carlskrona, blef Toll ledamot deri, och

nämndes på samma gång till general-intendent vid

örlogsflottan. Detta uppdrag var honom ganska

oväntadt, och han emottog det äfven med yttrad

ovilja; men den tillsatta kommittéen bedref nnder

en berömvärd enighet rustningarna med sådan drift,

som snart hade de lyckligaste följder. Äfven ef-

ter freden stannade högsta militärbefalet i Skåne

bos honom; deremot erhöll han 1791, efter upp-

repad begäran, tillåtelse att nedlägga general-ia-

tendentskapet vid örlogsflottan. Det sista bevis af

konungens hågkomst, som Toll emottog, var kom-
mendörsgraden af S. 0:s stora kors, hvartill han

1790 nämndes. För öfrigt bemötte konungen ho-

nom, allt sedan skillsmessan i Finland, med en

viss köld, ehurn han visserligen gaf honom flera

vigtiga uppdrag, hvilka vittnade om ett fortfaran-

de förtroende för hans skicklighet. Förmyndare-
regeringen började för Toll med särdeles goda ut-

sigter, hvilka dock blefvo af kort varaktighet.

Han utnämndes d. 15 Maj 1792 till general-IÖjt-

nnnt och chef för krigskollegium med säte i kon-
seljen för krigsärender, derjemte förordnades ban

till ledamot i rikets allmänna ärenders beredning.

Snart kom han dock i fråga att aflägsnas, ocb i

Oktober samma år erhöll ban befallning att skynd-
sammeligen afgå såsom minister till Polen, och
oaktadt alla invändningar måste ban företaga re-

san dit, der ban dröjde uti något mera än tvenne

år. Då Polackarne 1794 uppreste sig till en för-

tviflad kamp mot det Ryska öfverväldet, och det

blef bekant bland den uppretade folkhopen i War-
scbaa, att flera personer, dem man hatade, funnit

en tillflykt bos Svenske ministern, beredde den sig

att en afton storma hans bus, för att uttaga de

offer man sökte. En skara, beväpnad med yxor
och mordgevär, uppbröt porten ocb rusade uppför

trapporna, under förtviflans ångestrop af qvinnorna

och barnen i Tolls rum. Denne gick de påträn-

gande lugnt till mötes, försäkrade att de endast

öfver liket af en med Poleo allierad makts mini-

ster skulle kunna bana sig väg till hans rum, och
då de ännu syntes tveka, om de skulle draga sig

tillbaka, grep ban en grof, bonom närmast ståen-

de karl, samt kastade honom utför trappan. Detta

verkade, de lemnade genast hans hus och sökte

ej vidare att ofreda det. Ett par månader efter

dessa händelser, då konungen af Preussen ned en

talrik armé nalkades Warschao, utbröt åter ett

upplopp. Stora folkmassor samlade sig och upp-

reste galgar på flera ställen i staden, i afsigt att

bringa om Ii fvet de politiska fångar, som voro

anklagade att vara i hemligt förstånd med fien-

den. Några blefvo också verkligen mördade af

pöbeln, som uppbröt fängelserna. Polske konun-

gen, i förtviflan öfver bvad som skedde, men utan

anseende ocb myndighet bos folket, skickade efter

Toll och besvor honom, om möjligt, söka rädda

de olycklige. Toll begaf sig då till ett af tor-

gen, der man som bäst var sysselsatt att uppresa

galgar, talade till folket ocb sökte beveka det att

afstå från sina grymma föresatser. Då bans tal

ej syntes göra någon verkan, ställde ban sig nå-

der en galge, ref upp sin rock ocb ropade, det

hao såg, att man törstade efter oskyldigt blod, de

kunde nn göra början med honom. Detta impo-

nerade på massan, man lyssnade till bans ord,

ocb innan ban lemnade torget voro alla galgarna

åter nedhuggna. Då den beryktade Armfelteka

konspirationen upptäcktes, fann man bland de Arm-
felts papper, hvilka regeringen lyckades att be-

mäktiga sig, äfven fyra bref från Toll. Dessa vi-

sade, att denne väl fått någon kännedom om bvad

som förenades, men att ban tillika afrådt Armfelt

från den påtänkta inblandningen af Ryssland i våra

angelägenheter. Toll förklarades då afsatt, och en

arrestering yrkades; men han fortfor att vistas i

frihet oti Warschao tills fram i Februari 1795,

då han på regeringens befallning begaf sig på
hemvägen till Sverige. Vid ankomsten till Hel-

singborg, blef ban arresterad, och fördes under be-

vakning till Stockholm. Dit ankommen, sattes ban

i fängelse uti gamla Kungshuset på Riddarholmea,

och en råttegång begyntes emot bonom, hvarvid

ban icke begagnade något rättegångsbiträde , utan

författade sjelf alla anmärkningar, förklaringar och

besvär, som i målet förekommo. Åklagaren yr-

kade på förlust af lif, ära ocb gods; men då detta

i Svea bofrätt upplästes för Toll, svarade denne

värdigt ocb frimodigt: "Öfver mitt lif dömer den

Allsmäktige, öfver min ära historien, och ett godt

samvete är den enda egendom
,
jag under en lång-

lig kronans tjenst förvärfvat." Dessa ord gjorde

ett lifligt intryck på alla närvarande och bafva

sedermera ofta blifvit citerade såsom mönster af

sinnesnärvaro, värdighet och lugn. Den 2 Juni

föll bofrättens dom. Toll dömdes förlustig sina

embeten ocb att hållas tvenne år på fästning.

Konungen stadfastado domen ocb bestämde till den

dömdes förvisningsort Wismar, dit ban äfven af-

fördes. Emellertid både hertigen skrifvit till kom-
mendanten i Wismar, att det var hans vilja, att

man skulle bereda Toll ett så lätt fängelse som
möjligt. Han fick derföre bo i kommendantena

eget hus, samt hade tillåtelse både att promenera

och jaga. I Juli månad 1796 återfick Toll sin

frihet ocb återvände till Sverige. Första gången

ban visade sig på hofvet efter sin hemkomst, gjor-

de han en scen med Reuterholm, som på deo ti-

den mycket omtalades, såsom ett drag af Tolla
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finhet och satiriska lyaoe. I hela bofvets åsyn

går han rakt på Reuterholm, sloter honom ömt i

sio famn, ocb säger högt, aå att alla kHögståen-
de kunde höra det: Mag vet, att allt, bvad mig
öfvergått, skett emot eders excellens

1

vilja, och
att det år eders excellens jag har att tacka för

min frihet." Reuterholm stod som slagen af åskan,

och bofmännen beto sig i lapparna för att dölja

sitt löje. En af konung Gustaf IV Adolfs första

regeringsåtgärder blef att återställa Toll i sina

embeten af general- löjtnant ocb general-adjutant.

Följande året kallades han till ledamot af konun-
gens konselj för krigsärenderna och återinsattes i

sitt embete såsom regementschef. Sedan kallades

faan att biträda såsom ledamot i Oera nedsatta

kommittéer ocb beredningar , bvilka hade att af-

gifva förslag och yttranden i vigtiga både civila

ocb militära ärenden. Om sommaren 1799 kalla-

des Toll åter på den diplomatiska banan, då han

i att specielt uppdrag skickades till kejsar Paul i

Ryssland. Ändamålet med hans beskickning att

tillvägabringa en offensiv traktat emellan Ryssland

ocb Sverige mot Frankrike förfelades väl, men i

stället lyckades han afslota en nära allians- och
vånskapstraktat emellan de båda rikena, ocb un-

der de fyra månader ban tillbragte i 8:t Peters-

burg, vann han i hög grad kejjar Pauls tycke.

Han hade nemligen en stor gåfva att bedöma män-
niskor, ocb, då ban ville, lämpa sig efter dem.

Dans konversation var lifiig, ofta kryddad med
qvicka infallen, ocb ban hade en förmåga för det

burleska, då ban ville anlita den, som var mindre

vanlig. Hans figur och hela väsende för Öfrigt

voro manliga, äfvensom ban hade något ridderligt

i sina maner. Det ena med det andra behagade

kejsar Paul, deribland ej minst Tolls talang att

med färdighet tala Plattyska. Toll var således

ofta sedd vid det kejserliga bo fvet ocb der alltid

med utmärkelse bemött, samt fick till och med
vinkar om fördelaktig placering i Rysk tjenst,

bvilket anbud han dock afböjde. Utom den van-

liga ministerpresenten, som ges vid traktaters af-

slutande, skänkte kejsar Paul honom vid afskedet

en solitär af 8,000 R.dr B:ko värde. I Novem-
ber 1799 återvände Toll till Stockholm, ocb straxt

efter hemkomsten utnämnde konungen honom till

friherre. Den roll som Toll spelade vid Norrkö-

pings riksdag 1800 ådrog honom mycken ovilja

af oppositionen, då ban endast i en stark konun-

gamakt såg landets lycka, ehuru ban visserligen

ej derföre trodde, att denna makt borde vara öf-

ver lagen. Då ban genom sitt bevekande tal lyc-

kats förmå bondeståndet till bifall åt regeringens

framställning till ståndet, rörande den bevillning,

som erfordrades för realisationen och riksgäldens

afbetalande, ansåg konungen denna tjenst så vig-

tig, att ban samma dag gaf honom Serafimer-or-

den. I slutet af år 1800, då Guttaf Adolf före-

tog sin resa till S:t Petersborg, var Toll honom
följakt ig, ocb ban blef en af dem, som under-

tecknade konventionen emellan Sverige ocb Ryss-

land om en beväpnad neutralitet till skydd för

handeln. Under detta Tolls vistaode i S:t Peters-

borg, fortfor kejsar Panl att visa honom samma/
utmärkta bemötande som förut, ocb den dagen,

då konventionen tecknades, öfversäade ban till ho-
nom alla de Ryska ordnarnas dekorationer tillika

med ett ganska smickrande bandbref. Då det 1801
ansågs nödigt, i anseende till det hotande freds-

brottet med England, alt förena högsta militära

ocb civila myndigbeten i södra Sverige uti en band,

förordnades Toll att tills vidare vara general-gu-
vernör i Skåne, ocb denna hans befattning, som
räckte ända till revolutionen 1809, omfattar en

vigtig epok i samma landskaps utvecklingshistoria.

Det nödvändiga ocb högst nyttiga enskiftesverket

påbörjades och utfördes med drift, ordningen vid-

makthölls med allvar och många missbruk afhjelp-

tes till allmogens stora belåtenhet. År 1802 ut-

nämndes ban till general af kavalleriet ocb en af

rikets herrar. Då Gustaf Adolf följande året af-

trädde staden Wismar till hertigen af Mecklen-

burg, drefs underhandlingen härom uteslutande af

Toll, ocb år 1804 fick Toll uppdrag af konungen

att föreslå de anstalter, som för ett påtänkt krig

emot Frankrike kunde blifva af nöden att före-

taga. Ånnn lidande af en långvarig sjukdom, som
nära bragt bonom på grafvens brädd, utarbetade

Toll vidlyftiga beräkningar öfver kostnaden för en

större eller mindre armées utrustning ocb under-

håll, samt öfversände dem i ett bandbref till ko-
nungen, då ban tillika fastade dennes uppmärk-
samhet på några af de följder, som skulle upp-

stå, i fall ett krig emot Frankrike företogs. Oak-
tadt sina Oera gånger förnyade afstyrkanden, be-

kom ban sedermera uppdrag att leda underhand-

lingarna med Engelska sändebudet om den härför

erforderliga subsidietraktaten; men då konungen

slutligen ryckte i fält, fick Toll, lyckligtvis för

bonom, qvarstanna i Skåne. Snart erhöll han éf-

ven konungens förordnande att föra högsta befä-

let icke allenast der, utan äfven i Halland, Ble-

kinge, Westergötbland ocb Bohuslän. Då konun-

gen i Maj månad 1807 afreste från Malmö för att

öfvergå till Pommern, åtföljdes ban af Toll, un-

der hvars befäl ban beslutit att sätta de Svenska

truppernas ena fördelning, då den andra skulle stå

nnder general Wrede. Sedan Svenska arméen blif-

vit indrifven i Stralsund, sändes Toll till Rugen,

der han några veckor fick ligga overksam med
blott ett par bondra man under sitt befäl, ocb der

emottog han snart den från Stralsund flyktande

konungen, som vid ditkomsten till bonom yttrade:

"Hvad tror genera) Toll, att historien kommer att

säga om Stralsunds uppgifvande till Fransmännen?"

Härtill svarade Toll helt frimodigt: "Den skallsä-

ga, alt eders majestät innan ännu löpgrafvar blif-

vit öppnade eller brescb skjuten, öfvergifvit en

fästning, späckad med tolfbundra kanoner ocb för-

sedd med tillräcklig garnison." Snart derefter upp-

drogs honom att parlamentera med fienden, då ban

slutligen lyckades afslula konventionen i Slralsond

d. 7 Sept., bvarigenom Svenska arméen på Rugen
lemnades frihet alt med alla sina förråder af va-

pen, ammunition och effekter, inskeppa sig och

återvända till Sverige, utan en enda mans förlust.

PeL IV. 10
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Under salut från fästningsverken och stor militä-

risk stat, omgifveo af hela Franska genejsJaiaben

,

begaf sig ToJI med sio stal» till bryggan, lör att

Återvända tUl Riigen. Under vägen iog han sig

.en pris or sio snusdosa of masurbjörk, med det

yttrande: "Jo, det lyckades", bvilket var allt bvad

hans omgifeiog borde honom saga om bela kon-

ventiooeo. Redao d. 28 Sept var deo sista träns-

<porten af Svenska bären om bord, och samma dag

inskeppade sig Toll på fregatten Bellona; tre da-

gar förut hade konungen utnämot honom till fält-

marskalk. Äfven både Gustaf Adolf tillskrifvit ho-

nom ett temligen artigt tacksägelsebref, straxt ef-

ter sedan han emottagit underrättelsen om konven-

tionens afslutande. Det var isynnerhet Tolls skick-

lighet att i dokumentet undvika den kejserliga ti-

tulaturen, bvarmed koanngeo, som dervid fäste

synnerlig vigt, vax ganska belåten. Sedermera

nämnde konungen dock aldrig ett enda ord till

Toll om konventionen i Stralsund, frågade bonom
ioke ens, buru han burit sig åt, för att till den-

samma förmå marskalk Bruno. Drottningen åter,

nar Toll första gången efter hemkomsten återsåg

»henne , tryckte hans band med de orden : "Gud väl-

signe er", bvarvid ett par tårar tillrade utur hen-

nes vackra ögon, ocb Toll omtalade sedan aldrig

otan rörelse denna lacksambetsbetygelse af drott-

ning Fredrika. Då, till följe af konungens orubb-

liga föresats att icke sluta fred med Frankrike,

mot slutet af år 1807 en armée bildades i Skåne,

ställdes deosamma under Tolls befäl. Dermed fort-

for han till November månad det följande året,

då han fick konungens befallning att begifva sig

till Stockholm, för att deltaga i den då tillsatta

finaaskommittéen» öfverläggningar. Sakernas för-

tviflade ställning vid denna tid kunde knappast

undgå någoo tänkande man, minst en med Tolls

skarpsinnighet ocb erfarenhet. Han beslöt att göra

ett yttersta försök på sin envise ocb förvillade

monark, och detta skedde samma afton Toll sknlle

lemoa bofvudstaden för att återresa till Skåne. Det

var kort före jultiden 1808. Han hade samman-
fattat en memoire, i bvilken han framställt sina

tankar, och som slöts med det rådet, att då ko-
*nngen för sin person icke ville göra fred med
Napoleon, han måtte abdikera för att rädda kro-

nan åt sin son. Det var på Haga som Toll nu

tor sista gången såg Gustaf Adolf ocb för bonom
ntgjöt sitt bjerta. Konungen läste memoireo, men
blef så uppbragt, att ban sautmankramade den i

banden ocb kastade den i elden, som brann uti

kakelugnen. "Det här kan ej räcka ännu i trenne

månader", yttrade Toll sedan, då han satt i res-

vagnen. Under den stränga vintern emellan 1808
ocb 1809, då Danska arméen stod marscbfärdig

på stranden af Seland, för att på det bårdt till-

frusna bafvet gå öfver till Skåne, både Toll sitt

bögqvarter i Lund, ocb visade i dessa farans stun-

der ett lugn, som bela traktens förskräckta in-

byggare ansågo för förtviflans sorglöshet. En af-

ton trodde man bonom nästan vara ifrån förstån-

det. Kölden hade på några timmar stigit i ännu

starkare grad än dagarna förut. Professoreroe

komne förskräckte hvarje timma och berättade,

horn qvicksiWret föll i termometern. Underrättel-

serna från kusten inueböllo, att isen låg fast som
berg, ocb knrirer hade om dagen ankommit nsed

tidningar om fiendens rörelser nere på stranden,

hvilka utmärkte, att ögonblicket för öfvergången

nu var inne. Allt detta verkade icke det ringasto

på ToU, som belt kallt sade till dem, hvilka om
aftonen snperade bos honom , att han var rätt nöjd

att koana gä till bvila bittidare än vanligt. "Hvad ,

ropade man, "hvem törs lägga sig till ro i nattf

"Jo, det ämnar jag", svarade ToU, "ty i natt bry-

ter Sundet npp, och i morgon bittida är faran för-

bi. God natt, mina herrar!" och derpå gick han

in i sin sängkammare, lemnande de närvarande i

osäkerhet, om hvad de skulle döma om hans ain-

nesställning. Följande morgoneo ankom en kurir

från Helsingborg med deo förvånande tidningen,

att Sundet om natten med ett grufligt dån brutit

npp. Glädjen öfver denna händelse, ehuru stor dea

var, oteslöt dock icke förundran öfver Tolls lyck-

liga spådomsaoda. Han svarade då leende profes-

soreroe, som kommo till hooom: "Det roar mig,

att en gammal knekt stundom kan visa sig bättre

fysikue än de lärde berrarne. Det, som förundrar

er så mycket, var en högst enkel sak. Jag hade

underrättat mig, att Sundet lade sig under en tem-r

ligen stark sydlig vind och med betydligt lägre

vatten än vanligt; deraf var lätt att förutse, att

eo uppkommaode nordlig eller nordvestiig vind

skulle, genom det ur Nordsjön återströmmaodo

vattoet, bryta isen, huru stark den än vore. Der-

före lät jag en gång i timman rapportera vinden

från Helsingborg, och då jag i går afton fick un-

derrättelse derifrån, att den ändlligen och mod
temlig häftighet gått öfver i den önskade riglnin-

geo, blef det mig lätt alt vara spåman." Vid för-

sta underrättelsen om insorrektionens utbrott vid

vestra arméen, skickade Gustaf Adolf en kurir till

Toll med bref härom. Tolls svar, som ankom till

Stockholm efter konungens fängslande, iooehöll

skarpa uttryck om Adlersparre, som sedermera lät

trycka detsamma. Den 16 Mars kom en annan ku-

rir med ett egenhändigt bref från konungen, da-

terad t d. 13 Mars ocb således troligen det sista

bref Gustaf Adolf sk ref såsom konung. Det svar

Toll sedan skref på ett bref från riksförestån-

daren, bvari han underrättades om de timade

händelserna, behagade icke, och befälet öfver Skån-

ska arméen fråntogs bonom, äfvenså general-gn-

vernörs-embetets förvaltning. ToU tillbragte no

något öfver ett år i lugn på det vackra ocb af

bonom så förskönade Beckaskog. Han fogade sig

efter den nya sakernas ordning, ehuru han aldrig

rätt kunde bli förtrogen med det konstitutionella

systemet. Sommaren 1810 fick ban åter befälet

öfver alla i Skåne varande trupper, emedan rikets

lugn borde bevaras , såsom Carl XIII uttryckte sig

i ett egenhändigt bandbref. Ett af hans första

värf blef no att i Helsingborg emottaga den ny-

valde kronprinsen, ocb han blef således den förste

Svenske man, som på Svensk jord belsade Carl

Johan. Det sätt, hvarpå den nye tbronföljacen
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bemötte baionl, nn ganska entfckrMdr. I oliv de

församlades närvaro ofefasneede kan kemoa?, oeb

visade en särdeles aktning för den* gamle mannen,

med bvars egenskaper hon syotes vara väl bekatft.

Då 1811 oroligbeter utbrutit i Skåne, ned anled-

ning af dea då påbjudna uppsättningen af e* åéti

af det s. k. Ferstärkningsmaaskapet, gaf Tell or-

der om militärstyrkans användande, bvarigenoÉi

oroligbeteroa snart åter stillades, ock då högsta

ioseeodet Öfver polisen i Skåne genast anförtrod-

des åt honom, vidtog nan alla nödiga försigtig-

betsmått. Alla landtmarknader inställdes, en all-

män kengörelse och varning till folket att bålla

sig stilla otfärdades, och posteringar af trupper

förlades på flera ställen, der de förblefvo» till dess

dom fallit öfver de brottslige. Lognet förblef äf-

en alltsedan ostördt, oeb både konangen samt

kronprinsen förklarade, genom enskilda skrifvet-

aer, oti de mest förbindliga ordalag sin tackseu*-

bet för ToHs åtgärder till lugnets återställande.

Då kronprinsen om vare» 1813 med en del af ar-

méeo öfvergick til) Tyskland, förordnades Toll att

änder bans öfverbefä) kommendera den armé, som
onder tiden sammandrogs i Skåne. En liten eska-

der af érlogsskepp oeb skärgårdsfartyg, som st*-

4iooerades i öresond, ställdes äfven onder bana

befäl. Allt efter som bulletinerna från kronprin-

sens högqvarter ankommo, lät ban eftertrycka dem
och i hundratals exemplar sprida dem i Köpennamn
oeb på Seland. Napeleons sändebud i Danmark
onderköll Danskarne med ständiga segerbulletiner

från de Franska bärarna; men de Svenska bulleti-

nerna, som Toll iopraktiserade, förstörde alltjämt

deasa illusioner. Såsom ett exempel på huru väl

Toll hade sitt kanskaperi ordnadt på Seland må
anföras, att ett generalförslag öfver Danska ar-

méen, som upptog icke allenast truppernas antal,

ntan ock alla deras förläggningar så i fästningar,

som inom särskilda provinser, både ban i sina

bänder på Beckaskog redao tvenne dagar efter

dess inlemnande till Danske konungen. År 1814
upphöjdes Toll till grefve. Den 21 Maj 1817
slutade ben sia skiftesrika lefnad. Länge var bans

minne kärt för den Skånska allmogen, som i ho-

nom alltid haft ett kraftigt skydd mot de oför-

rätter, för bvilka den genom underordnade tjert-

stemäns egennytta ofta nog varit blottställd. Dess

tillgifvenhet yttrade sig på ett rörande sätt, då

bans lik fördes från Beckaskog till Bonarps bed,

för att begrsfvas i den närbelägna Riseberga kyrka.

Utan ringaste påstötning från någon myndighet, hade

allmogen, i de trakter liktåget passerade, utsirat

grindarna med löfverk samt bestrött vägarna med
Mommor ock graoris. öfverallf, der sorgtåget

framskred, såg man bönderne samlade, för att

bjuda det sista farväl åt sin gamle "Gubbenor",

såsom de kallade honom.

ToUenon* Pehr» bondson från Åsbeda i Små-
land, föddes d. 2 Okt. 1747. Kallade sig först

Jönsson, sedao Oefrén oeb derpå Euréo, innan ban

slutligen antog namnet Tolleson. Studerade med
utmärkelse i Wexiö skolo, och 1765 blef den af

naturen rikt utrustade ynglingen student i Upsala,

bviftet »lille han dock lenfnede*, utan att fea bunV

aJt särdeles långt på examensbvnan; På buspre-

dtkaotskaHetee af riksrådet grefve Adam Horn, blef

kan 1771 prest oeh tog 1774 pastoral-examen

,

bvarefter banf följande året utnämndes till e. O.

eqvadrees-predikent vid Smålands kavalleri Be-
fordrades vidare 178<r till* kyrkoherde vid Danvi-

ken oeb Siklaö, 1792 till koogl. bof-predfkant

och 1793 titt kyrkoherde i Närtona och Gottröra.

Samma år otnåmed tiH tbeoi. doktor, och prost

1794. Kontraktsprost 1810. Afled d. 28 Juni

1821. I sina mannaår utgaf Tolleson blott pre-

dikningar oeb oppbyggelseskrifter; men sedan ban

upphört att såsom förut kunna verka genom sin

talegåfva, började han otgifva lärda arbeten, viti-

nanda om de djupaste rosigt er. Utmarktast blef

ban dock alltid såsom predikant. I och omkring
Stockholm predikade ban för stora folkskaror oeb

uppehöll Lutberaeismens efd med Luthers mod.
Devonder förtärdes dock hans krafter till den grad,

att då han kom till Närtuna, han af fruktan för

svindel aldrig vågade beträda predikstolen, utåt

talade antingen stödd vid bänkraden eller sittande

i cboret Bland de af honom utgifna arbeten mär-
kas, utom en mängd predikningar: Försök till én

förbättrad förklaring öfver D:r Lufheri mindre Ka-
teches; Ordbak öfver Nya Testamentet', Geografiskt

Handlexikon öfver Gamla Testamentet; Handbok i

BibHska Litteraturen; Kristliga lefnadsreglor ; Nicö-

demi Evangelium ; Jesu Ckristi Lefverne ock Lära;

De första ckristnas lefvande tro ock heliga lefverne.

Tolletael, ttetM* en socken i W ifolka bärad,

år belägen 2 mil S.V. från Linköping oeb hörer

till 3 kl. konsist. Kyrkan är gammal och bar en

altartaia af Borberg. Jordmånen består mestadels

af lera; åkerbruk ock boskapsskötsel är allmo-

gens bufvodsakliga näringsfång. Ett mindre bruk

finnes på Brötbs ägor och bär namnet Christine-

bammar. Socknen innehåller 34 mtl. med 1,070

innebyggare på en areal af 9,211 tonni., hvaraf

30 ävo sjöar och kärr. Socknens annex är Spä

eller Syd. Adr. Linköping.

ToIletad, Vestea» en socken i Lysings härad,

är belägen vid Wettern, 2} mil S.V. från Sken-

ntnge och hörer till 3 kl. reg. Socknen stöter

i S. till Ombergs kronopark och bar flera bostäl-

len, såsom Alvastra som förr varit kungsgård,

men är nu öfverstlöjtnants-boställe, Störa Lund,

f. d. ryttmästare-beställe, nu kronojord; Uckleöy,

Tegneby m. fl. Vid Ålbåcks bro i denna socken

blef konung Sverker I mördad af sin egen stalf-

betjent natten till d. 25 Dec. 1155, då ban skulle

resa till Tollstads kyrka att bivista jolottan. En
trekantig sten af 1^ alns höjd, på en åker nära

vägen, har förr utmärkt kooongens dödsplats; men
den är nu borttagen. Socknen innehåller 27 mtl.

med 796 inbyggare på en areal af 4,675 tunn!.,

hvaraf 30 äro sjöar och kärr. Adr. Skenninge.

Tollatadlno» Krlk, son af komministern Anders

Tollstadios, föddes 1693 i Stockholm oeb blef

1718 magister i Upsala. Sedan ban följande året

låtit prestviga sig, såsom huspredikant, befordra-

des ban 1723 till amiralitetspredikant vid Skepps-
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holmen, bvilket bao fortfor att vara äada tfll år

1747, då bao slutligen blef kyrkoherde vid Ja-

kobs och Jobaonis församlingar i Stockholm. Så-

som sådan a fled ban 1759. Denne för stor skick-

lighet och en exemplarisk gudsfruktan mycket be-

römde lärares lefnadslopp saknar ej sin märkvär-

dighet. År 1723 höll ban i S:t Jakobs kyrka,

på fjerde söndagen efter trettondedagen, en pre-

dikan "Om den sanna gudaktighetens rätta utöfning",

som väckte en stor uppmärksamhet och som uti

många sinnen alstrade förbittring. Ifrån den da-

gen börjades emot Tollstadius de svåraste förföl-

jelser utaf några bland bans eget stånd. Straxt

efter sin hållna predikan, blef ban kallad inför

konsistorium till redogörelse; men vädjade derifrån

till riksens ständer* Han försvarade sig väl med

mycken frimodighet emot alla de tillvitelser, som
gjordes honom; men blef dock snart åter ett fö-

remål för nya vidrigheter. Den ena stormen följde

på den andra och syntes hlifva så mycket farli-

gare, som ban, genom en stundom mindre afmätt

noggrannhet i sina uttryck, ej sällan gaf sina

motståndare nya anledningar att tvifla om bans

renlärighet. Man ansåg honom såsom en bufvud-

man för de så kallade Pietislerne, ocb ville äfven

påbörda bonom att vara den beryktade Dippels

lära tillgifven. Till följe bäraf måste ban flera

gånger inställa sig ömsom för konsistorium, käm-
nersrätten, justitie-revisionen ocb en särskild kom-
mission. Omsider uppdagades dock bans oskuld,

och de förföljelser, som bonom öfvergingo, tjente

endast till att sätta hans dygd i en så mycket

klarare dager, sedan han derunder haft de bästa

tillfallen att visa sin bekännelse ocb tro, äfvensom

sitt nit och den oskrymtade menniskokärlek, hvar-

af hans bjerta alltid var eldadt. Alltid from och

munter, visade han städse ett jemt och stilla sin-

nelag. Hans välgörenhet var så stor, att ban

ofta förglömde sig sjelf för att bjelpa andra, ocb

ej sällan utblottade bao sig till den grad , att ban

icke ägde en styfver qvar i sitt bus. Föraktande

allt timligt, undanbad ban sig doktorsvärdigheten,

då konung Adolf Fredrik vid sin kröning ville be-

nåda honom dermed, ocb svarade en vän, som frå-

gade bonom om orsaken bärtill: "Hvad skall jag

med den ära, som mig månd stads besvära?" Sin

mesta tid gick han till fots; men när åren och

krämporna infunno sig, brukade han en cbäs, till

dess några af bans förmögnare församlingsboer,

honom ovetande, inköpte ocb skänkte honom både

hästar ocb vagn.

Tolånga, annex till Wanstad, är beläget i Färs

härad af Malmö län, 3 mil N. från Ystad. Sock-

nen bar god åker och äng och äfven någon till-

gång på skog och torfjord. Hemmantalet är 20 1>

mtl. med en folkmängd af 1,200 personer på en

areal af 7,892 tunnl., b varaf 10 äro sjöar och

kärr. Adr. Ystad.

Toinarp eller Tomternp var ett kloster, san-

nolikt beläget i Tomerups socken, annex till Glad-

sax, och uppbygdt af erkebiskop Eskil i Lund år

1162, till förmån för Berobardin- eller Cisterci-

enser-munkarne, som här vistades ända till dess

klosterväseodet i Danska riket upphäfdes år 1 537.

Klostret blef då reduceradt oeb jemte underlig-

gande ägor ocb gårdar bortskänkt eller utarren-

derade I närbeten af klostret har ock fordom

en stad af samma namn legat.

Toininarp, med Skegrie, en socken i Skytts hå-

rad af Malmöbus län, är belägen 2j mil S.S.O.

från Malmö, J mil från hafvet och tillhör 3 kl.

reg. Jorden är något grusblandad, men dock god

ocb fruktbar. På skog och torf är brist. Utsädet

är 500 tunnor. Tvenne byar, Tågatp ocb Ståstorp,

finnas i socknen, som öfverbufvud innehåller t Oj-

mtl. med en folkmängd af 315 personer på en

areal af 1,274 tunnland. Adr. Malmö.

Toiumarp, annex till Gladsax, är beläget i Jår-

restads härad af Cbristianstads län, J mil V.S.V.

från Gimbritshamn. Marken är någorlunda jemn;

men ingen skog finnes, utan blott torfjord till bus-

bebof. Utsädet är 1,230 tunnor. På Tommarupa
bys ägor finnes ett ansenligt marmorbrott. Sock-

nen håller 25 mtl. med 998 inbyggare på eo

areal af 4,536 tunnl., bvaraf 10 äro sjöar och

kärr. Adr. Cimbhtsbamn.

Tomtar kallas ett slags förmenta andeväsen, bvilka

Jros uppehålla sig i vissa gårdar, ocb der på ett

oförmärkt sätt bidraga till husets trefnad ocb väl-

måga. Då någon bonde beständigt tilltager i ri-

kedom ocb alltid bar framgång i sina företag,

säga grannarna gerna att ban bar Tomte i går-

den. Endast för husbonden sjelf påstås ban då

uppenbara sig, ehuru ban äfven någon gång kao

visa sig för matmodren, om bon är mild och god
emot bonom. Tomtaroe påstås vara af årsgamla

barns storlek, men med ett gammalt och förstån-

digt ansigte, samt gå klädda uti en grå val mars-

jacka, kortbyxor och små becksömskor. De skola

all lid hafva en liten röd yllemössa på bufvudet.

Otaliga sägner gå på landsbygden om de besked-

lige och flitige tomtaroe. Om sommaren och hö-

sten isynnerhet påstås de visa sig middagstiden,

merendels släpande långsamt efter sig ett halmstrå

eller ett ax, pustande vid bvarannat steg, såsom

under den tyngsta börda. Åt denna syn säges en

gång en bonde bafva skrattat, sägande: "Hvad lö-

nar det, oro du bär till mig det der eller intet?*

Detta förtröt den lille trägne samlaren, så att ban

öfvergaf bans gård och flyttade till en annan

bonde, som då var en fattig nybegynnare. Från

den dagen vek all välsignelse bort från den bon-

den, som föraktat den lilla Tomten; men den,

till bvilken ban flyttade, ocb hos bvilken ordning

ocb flit öfverallt rådde, blef med b var dag allt

rikare. Om en stalldräng är mån om hästarne,

talar vänligt till dem, ger dem nattfoder kl. 10
om qvällen ocb ottfoder kl. 4 om morgonen, be-

böfver ban aldrig frukta för Tomten; men om ban

är vårdslös, far illa med kreaturen, svär och ban-

nas när han kommer i stallet, glömmer att ge
nattfoder och sofver till dager, må ban akta sig,

ty bäst han stiger in i spiltan får ban ofta af den

osedde Tomtens hårda näfve en örfil, så att ban
stupar på näsan. Der byggnader ocb timring fö-

rebafvas, säges Tomtarne ofta, medan timmermåo-
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oeo hållit middagsmåltid, hafva blifvit sedde gå-
ende omkriog på ställningarna, timrande med små
yxor. När träd fä lies i skogen, säger mången:
"Drängen håller väl i yxan, men Tomten fäller

trädet" och när bästarne i ett stall hålla sig vac-

kra samt alltid äro väl ryktade, beter det: "Drän-

gen lägger väl fodret i krabban, men det är Tom-
ten som gör hästen fet." Mångenstädes plägar

den vidskepliga allmogen änna hvar julmorgon an-

ställa ett slags offer åt Tomtaroe, eller, såsom

det kallas, gifva dem lön, hvilken då vanligen be-

står oti några grå valmarsbitar, litet tobak och

en skofvel moll. I Skåne och Blekinge, der de

åfven kallas Nissar, bruka många , när de äro ute

i arbete på åker eller äng och sitta vid sin mål-

tid, lägga ett stycke bröd, ost eller dylikt, under

en grön torfva, för att därigenom förvärfva sig

de små varelsernas bevågenhet.

Tomte Mattes, en bonde i Utmelands by, var

en ibland de många personer, hvilka voro Gustaf

Wasa bebjelpliga under hans första vistande i

Dalarna, då han förberedde sin uppresning mot
Christian Tyrann. Då presten i Mora, Jakob Pers-

son , ej vågade hysa Gustaf Eriksson längre i

prestgården, i anseende till Danskarnes i friga ef-

terspaningar, sände han honom till denne bonde,

hvilken gömde honom uti en bvälfd stenkällare,

dit man nedgick genom en lucka på golfvet. Snart

kommo äfven Danskarne spejande dit; men Tomte
Mattes hustru, som höll på att brygga julölet,

vältrade hastigt ett kar öfver luckan, så att Dan-

skarne ej märkte den, och Gustaf Eriksson undkom
så äfven denna fara.

Tomtorm. Se: Snok.

Topografiska korpnen uppstod då Kongl. Maj:t

genom nådiga brefvet d. 19 Febr. 1831 förkla-

rade att den förutvarande fältmätningsbrigaden

skulle från ingeniörkorpsen afskiljas och bilda en

särskild, med generalstaben förenad korps. Topo-
grafiska korpsens ändamål i fredstid är att upp-

mäta och a (Ta tta fullständiga, på trigonometriska

operationer och astronomiska observationer grun-

dade militärkartor Öfver riket, åtföljda af topo-

grafiska och statistiska beskrifningar öfver för-

svarslinier och militärställningar m. m.; att gra-

vera det speciella militärkarteverket; att författa

ocb utgifva generalkartor och provinskartor öfver

riket; att vårda krigsarkivet, samt att, af dess

handlingar och materialer, författa rikets krigshi-

storia. 1 krig är korpsens ändamål att förskaffa

kannedom om krigsorten, i afseende på dess to-

pografiska beskaffenhet och ekonomiska tillgångar;

att utse och föreslå lägerpositioner, krigsqvarter,

bevakningsanstalter m. m.; att upprätta marsch-

rutor och vägleda arméens marsch-kolonner; att

rekognoscera fiendens rörelser ocb ställningar; att

afteckna lägerpositioner, marscher ocb fältslag,

samt att föra anteckningar öfver arméens opera-

tioner ocb samla materialer till krigets historia.

Telegrafinrättningen är ställd under chefens för

topografiska korpsens befäl. Som topografiska

korpsen utgör en särskild afdelning af general-

staben, har dennas chef, statsrådet och chefen

för landtförsvars-departemeatet öfverbefälet i hvad

som rörer inspektionen öfver korpsen och all-

männa anordningen af de arbeten, som densamma

åligga. Korpsens personal utgöres af: En öfverste

och chef, en öfverstlöjtnant, en major, en pro-

fessor, fem kaptener, tre löjtnanter, en renritare

och en vaktmästare. I stället för under-löjtnan-

ter, kommenderas ett efter förefallande bebof läm-

padt antal officerare af arméen, hvilka, jemte to-

pograf-officerarne samt under deras befäl ocb an-

svor, förrätta de för hvarje år anbefallda rekog-

nosceringar med tillhörande arbeten. Sålunda kom-
menderade officerare böra likväl förut hafva io-

hemtat den färdighet i rekognosceringskonst och

kartritning, som vinnes vid krigsakademien ocb af

de rifrån utgående kadetter erfordras. Ledigbeter

inom löjtnantsgraden tillsättas med subalternoffi-

cerare af arméen. Officer, som till löjtnant vid

korpsen önskar blifva i underdånighet föreslagen,

måste hafva tjenstgjort minst tre år vid något af

arméens särskilda vapen, lika många år, under

sommarmånaderna, varit vid korpsens rekognosce-

ringar tjänstgörande, samt derunder hafva ådaga-

lagt skicklighet ocb håg för det topografiska yr-

ket samt slutligen, efter genomgången lärokurs

vid det högre militär-läroverket, genom aflagd

examen visat sig äga de kunskaper, hvilka der

fordras af officer, som söker inträde i topografi-

ska korpsen. De löjtnanter, som sedermera icke

vilja uteslutande egna sin tid och sin verksamhet

åt det topografiska yrket, få, efter deroti inbem-

tad kunskap ocb färdighet, återgå till arméen,

med rättighet att företrädesvis välja lediga rege-

ments-qvnrtermästare-tjenster. Då genom det om-
byte, som till följd bäraf kommer att inom löjt-

nantsgraden äga rum, kaptensgraden utgör den

egentliga stadigvarande delen af korpsen, på hvil-

ken grad bibehållandet och fullkomnandet af det

topografiska yrkets theori ocb praktik bufvudsak-

ligen bvilar, så bör, ntan afseende på tur och

anciennetet, till kapten på stat endast den löjt-

nant på stat i underdånighet föreslås, som fram-

för de andra utmärkt sig för kunskaper och skick-

lighet, jemte särdeles håg ocb nit för det topo-

grafiska yrket. Korpsens officerare bibehålla den

rang de förut innehaft, lika med artilleriet, och

korpsen intager den plats inom arméen, som till-

kommer den ofriga general-staben.

Toppokarfveo (Phalacrocorax cristatus). Denna

foge) börer till Simfoglarne ocb uppehåller sig,

liksom alla foglar af Skarfslägtet, helst på skär

och holmar i hafvet. Han stödjer sig der med
sin elastiska stjert emot klippan och nedgår sakta

i bafvet om man nalkas det skär, bvarest han up-

pehåller sig. Toppskarfven håller i längd omkring

2 fot 2—4 tum, är svartaktig till färgen och

lefver af fisk, som han genom dykning bemtar nr

hafvet. Någongång om vintern ser man dessa

foglar äfven aflägsna sig från hafskusterna ocb

slå sig ned på torn eller andra upphöjda föremål.

ToppO i Götha-elf, nedanför Gollån, är en liten

holme, på bvars sidor elfven gör 2:ne fall, Tjuf-

fallet på vestra och Toppöfallet på östra sidan,
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ftvllba åter gft tillsamman* ock Bilda Stamaeström*-

fallet I det berg, som bar framstår i el fven,

Wef en sloss sprängd, kallad Polhem, som gjorde

i det närmaste 53 fots vattensänkaing, svaraode

mot Tjuf- oeb Stampeströnisfallen. Denna slåss

fick ett djup af 64 fot; men Wef dock aldrig in-

redd, otao det ofullbordade arbetet qvarstår änau

för efterverlden såsom prof på ett jättelikt, men

missräknadt foretag.

TordensktoM, Peter, född 1691 i Trondheim.

Kallade sig först Wtsse), innan bao upphöjdes i

adligt stånd. General-adjutant och amiral för Dan-

ska flottan. Dödades i Hannover i ea doell af

Svenske öfversten Stab). Tordenskiold, som iBom

en tid af 9 år tjente sig opp från kopvardifarare

till denna hederspost, var af ett mod och en till-

tagsenhet, som alldeles passade ror Carl XII:s

krigstid, och syntes af naturen egentligen åmnad

till att tjena änder nordens krönte bjelte, fast

han genom börden, såsom Norrman, blifvit ett

redskap oti dess fienders band. Denne tappre sjö-

man både från ofrälsebörd bragt sig opp till ad-

lig värdighet, och genom sina ofta med ljungel-

dens snabbhet utförda hjältebragder gjort aig vär-

dig namnet Tordenskiold , hvarmed bao af sin ko-

nung beärades. Hans minne år äfveo förvaradt

uti Sveriges bäfder, genom den skada som han

tillfogat oss uti konung Carl XII:s sednare krig

med Danmark och flera hans dristiga försök att

göra ännu mera. Detta skedde stundom på ett

sätt, som ådagalade T:s stora skicklighet att ut-

föra en i hast resolverad coup de main. Bäraf

ill man blott anföra ett exempel: När han år

1716 gick med två fregatter och en bombkits

från Danmark att förstärka dess uti Norrige va-

rande eskader, fick bao vid förbifarten af Bohus-

länska kusten veta, genom några uppbragte fiska-

re, att en Svensk flottilj låg uti hamnen Dyneki-

len kallad. T. beslöt genast att på fri hand våga

ett försök till dess förstörande och gjorde det

med framgång, ty som bao fick säker underrättel-

se, att Svenske officerarne just då bi vistade ett

bröllop i grannskapet, begagnade ban tillfallet att

nästan obehindrad inlöpa uti nämnda bama med

sina 3me skepp och derifrån lyckligen bortföra

flera galioter, slupar, amunitions-fartyg ocb en

bombkits, Stenbock kallad, bvilket skedde utan

förlust, oaktadt en häftfg eld, hvarmed bao und-

fägnades från de landtbatterier, som beströko far-

vattnet. Detta dristiga anfall ansågs medföra den

Vigtiga följd, att man uti Danmark trodde Svenska

arméens ål ertåg ifrån Norrige, som skedde straxt

derpå, vara en verkan af då liden förlöst, fastän

man känner helt annan orsak. — Följande året

både den Danske sjöbjelten nära blifvit Svensk

krigsfånge, ty då ban på en med 4 kanoner be-

styckad slup ocb vid pass 20 mans besättning

skulle återfara til] Köpenhamn, råkade bao i Kat-

tegat ett Svenskt fartyg med 16 kanoner ocb 50

man, som jagade upp honom inom så nära håll,

att ban af Svenske befälhafvaren igenkändes. Dcnno

trodde sig så säker om sitt dyrbara rof, att han

ropade i luren: "Jag fagoar mig åt den äran att

få fora borr Tordenskiold tHl Sverige;* hvartOJ

denne åter svarade: "Jag tvi flår att bvarken ni

eller någon annan Svensk far den glädjen. Härpå

följde en häftig strid, bvaronder T. sjelf nedlade

Svenske officeraren med en muskötbula; men för-

lorade också sjelf två af sina fingrar; andslapp

dock lyckligen den hotande fångenskapen, fastän

blott för att genast löpa samma fara på annat

sätt; ty fartyget strandade nnder följande nattens

mörker på Skånska Vallen, då T. likväl var nog
lycklig, att på en liten båt berga sig ocb folk,

samt oaktadt storm ocb oväder komma oskadd

till Danmark. Det lemnade fartyget togs af de

Svenske, tillika med ombord varaode saker ocb

en illa blesserad man. Konung Carl XII lät då

ej allenast väl skola den sårade, utan äfven till

T. återsända hans der lemnade ekipage, med till-

sägelse, att om ban sjelf blifvit tagen, skulle ko-
nungen ej underlåtit att icke allenast bemöta ho-
nom som en man, bvars förtjensler ban hög-
aktade, utan också låta honom fritt fara tillbaka,

förnöjd med den godhet konungen velat bonom
bevisa.

Tordmulen börer till simfoglarna, är svart ocb

inunder bvit, med hoplagda vingar, ocb vigglik,

spetsig stjert. Hans längd är 1 fot 7 tum ocb
vingbredden 2 fot 6 tum. Denna fogel förekom-

mer såväl i Östersjön som i Nordsjön, simmar
ocb dyker utmärkt lätt ocb flyger äfven temligen

snabbt; men går illa. Hans föda otgöres af fiskar

ocb krustaceer.

Vorekov» annex till Båstad, är beläget vid haf-

vet i Bjåre bärad af Gbristianstads län, 3 mil

N.V. från Engelholm. Här är ett ansenligt fisk-

läge med flera gårdar och stället liknar en kö-
ping. Inbyggarne nära sig endast af sjöfart och
fiske. Jordmånen är sandig och otsädet 45 tun-

nor. Hit börer äfven Hallands Wäderö (hvarom
se detta ord). Socknen utgör ett mt). med 425
inbyggare på en areal af 395 tunol. Adr. La-
holm.

Torfmoaessr* De torfmossar, som i flera rikets

landskaper, såsom Skåne, Bohuslän ocb Halland

förekomma, hafva sannolikt förr varit insjöar och
vattengölar, som blifvit igenvallade af mossarter,

isynnerhet Spbagnum, som under ständigt fortvä-

xande förmultnat och blifvit genomträngdt af kalk-

haltigt vatten. Under torflagret ocb i detsamma
finner man stundom kullfallna träd, bvilka sanno-

likt efter band lossnat från stränderna samt drif-

vrt ut ocb sjunkit. Dessa träd åro stondom täm-
ligen bibehållna, men ofta äfven alldeles upplösta.

Der torfven nyttjas till bränsle, är naturligtvis

fördelaktigt att deruti finna träd inbäddade. På
öfver 3 alnars djup bearbetas ej mossorna, eme-
dan vatten då vanligen möter på botten, hvilket

ofta sker på mindre djup. Enligt Nilsson före-

komma i trakten af Trelleborg ocb Falsterbo äf-

ven submarina torfmossar, bvilka, när de belt ocb
hållet bestå af land- ocb sötvattensalster, eboru

de ligga långt ut i bafret, i sin mån synas be-

visa, att på dessa ställea fordom varit land eller

att Skåne varit landfast med Tyskland. En af
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dessa submarina torfmossar, som Kgger { mil

ifrån landet ote på det grund, som kallas Falster-

boref, innehåller Oera tunnlands rymd, ligger på
14 fots djop oeb har 10— 12 fots mäktigbet. En
dylik af 10 fots måktigbet, braraf blott 2 fot 5

tom ligga öfver bafvets yta, år anträffad { mil

vester om Trelleborg ooder ea långs kosten

liggaode gros- ocb stenas, som kallas JéravaUen.

Torgan framstår mera ån en gång i vår krigs-

historia såsom eo utmärkt skådeplats för Sven-

skarnes lysande krigsbragder. Fur att lämpligen

sysselsätta de många fiendtliga bärarne, lät Baner

noder 163? års fälttåg så mycket som möjligt

befasta denna stad ocb från kringliggande nejder

ditföra så mycket munförråd han kunde öfverkom-

ma. Med denna fästning till stöd, försvarade Ba-

ner sig sedan länge mot vida öfverlägsne fiender.

Slutligen började de fiendtliga bärarna innestänga

Torgan från begge sidor, samt både ofvan ocb

nedan om staden slå skeppsbryggor öfver floden,

för att kunna tränga Baner ännu närmare på lif-

vet. Då beslöt ban ändtligen anträda sitt återtåg

derifrån, hvilket blifvit särdeles ryktbart i histo-

rien och mycket beundradt. Detta försök var dock

ganska vådligt. Baner sjelf både endast 11,000
man, då de fiendtliga härarna omkring honom, en-

ligt sägen, utgjorde 60,000. Dessutom var lan-

det omkring öde, så att allt munförråd måste

medföras, hvilket, jemte de många floder, som
borde passeras, skulle göra tåget både långsamt

ocb vådligt. Utaf de i staden varande förråder,

deribland 2,000 åmar vin, låt Baner först under

flera dagar ymnigt förpläga sina soldater, för att

gifva dem mod ocb krafter, sedan lades det bästa

återstående på trossvagnar och alla dyrbarbeter i

staden borttogos , bvarefter Baner den 1 8 Jnni om
aftonen uttågade med sin här från Torgau. Efter

en svår ocb med största skicklighet verkställd

marsch, uppnådde han d. 3 Juli Svenskarnes fasta

läger vid Scbwedt, der han förenade sig med Her-

man Wrangel. Hela bären var räddad, utan syn-

nerlig förlust.

Torna kontrakt sf Lunds stift, innefattar jemte

Lunds stads- ocb landsförsamling alla de öfriga 12

pastoraterna af Torna härad. De trenne annexer-

na Weberöd, Blentarp och Gödelöf höra dock ej

till kontraktet. Bland dessa pastorater är 1 reg.,

2 patr. , 3 koosist. och T af prebende-beskaffenbet.

Kontraktets folkmängd uppgår till 20,033 per-

soner.

Torna 9 ett härad, beläget i Malmöbus län. Ut-

gör omkring
4-J-

qv.mils rymd och innefattar 2?
socknar, af hvilka 15 äro annezer. Pastoraterna

äro följande: Lunds landsförsamling, Silfäkra med
Refvinge, Hardeberga med Sandby, Igellösa med
Odarslöf, Stäfvie med Lackalänga, S:t Peters klo-

ster med Nöbbelöf, Hoby med Båstad, Borreby,

Wallkärra med Stångby , Hellestad med Dalby och

Booderop, Fjelie med Flädie, Stora Råby med Bjel-

lerop, Efverlöf, Weberöd, Blentarp ocb Gödelöf.

Tillsammans utgöra dessa socknar 384 \ mantal,

med en folkmängd af 18,227 personer på en areal

af 99,629 tonni., bvaraf 1,454 äro sjöar och

kärr, Jemte Bara och Harjagers härader n%ör
Torna Malmöhus läns 2:dra fögderi.

Toroaskar. Detta skär, beläget i Solberga soc-

ken af Bohuslän, berättas bafva fått sitt namn af
följande händelse. En qvinna, vid namn Torna,

skall i fordon tider bafva bott pä den i granska-

pet liggande Bra tton jemte sin ende son, som
bvarje sommar for nt på härnadståg. En höst

kom sonen icke tillbaka, ocb modern gick då i

långa tider hvarje dag opp på det närbelägna

berget Blåkullen ocb blickade utåt bafvet, i hopp
att få se honom återvända. Slutligen märkte hon
en dag en drabbning på Marstrandsfjorden och

igenkände bland de stridande sin sons skepp, i

samma ögonblick det gick Ull botten. Förtviflad

bäröfver, störtade sig Torna utför berget i baf-

vet ocb omkom; men hennes lik uppflöt vid ett

ej långt från Brattön liggande skär, som anno

efter henne bär namnet Tornaskäret.

Torner, Chri»tian 9 kongl. hofpredikant hos

konung Carl XI, erhöll 1693 fullmakt på kyrko-

herde-beställningen i Nora stad, med uppdrag i

sjelfva fullmak len, att 'disciplinera en allmoge,

som för sin obändighet var nog bekant." Detta

uppdrag sökte Torner äfven fullgöra, ocb lät bland

annat, sedan han flera gånger förehåll it bönderna

deras osnygghet vid deras nattvardsgång, i sjelfva

kyrkan afklippa skägget på dem, innan kalken

kringfördes, emedan den osnygga allmogen eljest

i kalken plägade lemna efter sig snus och annan

oren) ighet från sina mustacher ocb skägg. Där-

öfver anfördes då klagan hos konsistorium i We-
sterås, som bänskjöt saken till Kongl. Maj:t. Ko-
nungen återremitterade doek saken ånyo till kon-

sistorium, hvilket ändtligen lyckades bilägga tvi-

sten, så att bönderne sedan visade sig med mera

snygghet i kyrkan.

Tornerapel, hvilka redan under konung Erik XI

Eriksson någon gång torde bafva hållits bär i Sve-

rige, helst Rimkrönikan vet att förmäla om denne

konung, att ban ej mycket kunde "med torney um-

gås
1
*, lära dock egentligen bafva blifvit bit införda

af den praktälskande Magnus Ladulås. Bland de

af honom hållna toruerspel har isynnerhet det

blifvit mycket beryktadt, som år 1284 hölls vid

ett sammanträde emellan konung Magnus och Dan-

ske konungen Erik på gränsen af bådas riken. Här-

uti utmärkte sig framför alla andra på Svenska

sidan Hollinger, lagman Carlsson, och på den Dan-

ska en Petter Skåning. Då denne senare slutligen

blef öfvervunuen, förtröt detta så högt en annan

Dansk herre, vid namn Magnus Dysavald, att han

öfvermodigt framred ocb utmanade hela Svenska

ridderskapet att rida spärr emot sig, uppsättande

sin häst och hundra mark silfver till pris för se-

gervinnaren. Hans förmätenhet lyckades icke att

få framgång, ty en gammal riddare, Ebrengislo

Platå af Brabeslägten, antog vadet ocb stolte ho-

nörn vid första bopränningen ur sadeln med myc-

ken beder. Vid tornerspelen , der de tullande hade

fällda hjälmgaller, åtskilde de sig genom olika

sköldar, och när flera af en slägt stundom vid

ftådaoa spel iafuano sig, plägade de gemenligeo
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särskilja sina sköldvapen med olika färger eller

andra skiljemärken. Vanligtvis fingo inga andra

deltaga nti dessa ridderliga öfningar, än sädana,

som voro utaf förnäm börd. Fördenskull ställdes

deras sköldar förut till granskning längs skrankat,

som omgaf rännarebanan, och af denna anledning

föreställas äfven sköldarna nti gamla sigill meren-

dels lutande. Understundom uppeböllos sköldarna

dels af betjenter, dels af andra figurer, och bäraf

bafva de adliga vapnens sköldhällare sitt ursprung.

Man gaf tecken till tornerspelets början medelst

horn och trumpeter, ocb deraf bar man tagit sig

tillfälle att sätta sädana instrumenter på bje Imar-

na, till bevis, att slägten var tornermessig.

TorneA 9 Meder- , en socken i Torneä fögderi

af Piteå län, är belägen £ mil N. från Haparanda,

vid bafvet, och tillhör 2 kl. reg. Sockoen utgör

jemte Karungi, som år 1762 skiljdes derifrån så-

som ett eget pastorat under namn af Carl Gustafs

församling, ett jemnt ocb lågländt land, med jord-

mån af sandinylla, lera och kärrjord vid utloppet

af Torneä elf. Före fredsslutet 1809 hörde äf-

ven Torneä stad hit; men så väl denna som äfveo

hela den på venstra sidan om elfven liggande de-

len af socknen afträddes då till Ryssland. Trak-

ten synes hafva tillkommit genom uppgrundoing,

och vattnet har hår årligen minskats, så att större

skepp, som fordom kunde landa vid Torneå stad,

for uppgrundningars skull, nu ej kunna uppkomma
längre än till södra ändan af Björkön. Socknen

är utmed stränderna af den bär ansenligt breda

elfven tätt bebodd och odlad, samt bar god ängs-

slåtter. Jordmånen är lerblandad och tjenlig till

åkerbruk, samt i detta afseende alldeles olik mån-
ga andra trakter af Norrland. Marken är betäckt

med löfskog, isynnerhet björk, al ocb pil utmed

de af vackra bolmar prydda vikarna. Vid holmar-

na i skärgården finnas äfven åtskilliga hamnar och

fiskelägen. Åkerbruk, boskapsskötsel och fiske

samt någon tjärubränning äro hufvudnäringarna.

Korn är bufvudsädet. Mulbetet är godt vid bafs-

sidan ocb upp i socknen. I fähusen är öfverallt

murad spis, der vattnet om vintertiden kokas i en

stor järngryta till sörpe åt kreaturen. Utmarken

består till en stor del af mossar ocb kärr, och

en del af det öfriga är inbägnadt till betesmark.

Skog finnes till nödtorft, och här ocb der små
kryddtäppor. Humla, rofvor, kålrötter ocb potä-

ter planteras af allmogen. I elfven fångas lax och

i skärgården strömming. Socknens kyrka är be-

lägen på Björkön i Torneå elf. Ytterst i skär-

gården ligger Malörn, en holme med fiskeläge,

som bar en kapellkyrka, och vid gradmätningar

varit begagnad såsom den sydligaste stationspunk-

ten. Socknen håller 26£ mtl. med en folkmängd

af 1,896 inbyggare. Adr. Haparanda.

Torneå» öfver-, jemte Hietaniemi och Pajala,

en socken i Torneå fögderi, är belägen 7 mil N.N.V.

från Haparanda ocb tillhör 2 k), konsist. Den

Svenska andelen af denna socken utgör 68 qva-

dratmil, och är till vidden den största af socknar-

na i Norrbotten. Genom Carl Gustafs församling

ar den åtskild från Neder-Torneå socken, med

hvilken den fordom sammanhängde. Sommarnät-
terna äro bär lika ljusa som dagen; inbyggarn*
se solen vid midnattstiden öfver horizonten, då do
deremot vid solståndet om vintern räkna högst 3
timmars dag att arbeta eller skri fva utan ljus.

Korn år det vanliga utsädet, och såningstiden plä-

gar infalla i medlet eller slutet af Maj. Med spar-

sam bushållning blir sädestillgången i goda år bär

någorlunda svarande mot behofvet. Hafra, hvete

ocb ärter biona här icke till mognad; ej heller

trifvas fruktträd. Boskapsskötseln är mycket för-

delaktig, i anseende till utrymmet ocb det goda
mulbetet, ehuru kreaturen ofta för de korta som-
rarnas skull i nio månader måste födas under tak.

Smör är en af socknens förnämsta utförsva ror.

Dernäst utgöra skogsbandteringen ocb handeln med
tjära och bräder, kolningar för järnverken samt
jagt och djurfång, inbyggarnes förnämsta närings-

grenar. Björnjagter anställas mest på vintern och
våren, och björnarne dödas då dels i sina iden,

dels uppbunna på lös skarsnö. Räfvar, bårar, fil-

frasar, uttrar och hermeliner fångas med giller,

vargar ocb loar uppsökas på skidor ocb dödas med
påkar; vildrenar fås både med snaror och bössor,

samt äfven på skarsnö genom spjut. Skogsfogel
fås uti fällor, som uppställas i början af Septem-
ber. I en mängd bär befintliga sjöar, äfvensom
i Torneå elf, är ock god tillgång på fisk af flera

slag, såsom gös ocb brax, sik, id, oors ocb gäd-
dor. Tvenne jernverk, nemligen Kenyi* och Svan-
stein

y
finnas inom socknen. Vid Svappavara, 21

mil norr om Öfver-Torneå kyrka, bar äfven kop-
parmalm blifvit funnen ocb ett kopparverk en tid

bortåt med fordel drifvits; men på 1670-talet
blifvit ödelagdt. Masugnar under jernverken äro
Jonusuando , 7 mil ofvan om Kengis ocb Torme-
for$, 5£- mil derifrån. Dessutom finnas bär 3:ne
finbladiga sågverk, nemligen Ekfors, Eknäs och
Ylinenjokt. Till boningsrum om vintern nyttja in-

byggarne mest porten (se detta ord); men vistas

om sommartiden mestadels i bodar ocb utbus. All-
mogen nöjer sig i allmänhet med svag föda; sur
mjölk och stamp-, sällan reot, kornbröd och sur
fisk, utgöra det mesta. Söt mjölk bestås blottat
späda barn ocb sjuka; emedan allt bvad som sam-
las kan användes till smör, hvilkct hopsparas till

afsalo. Spanad ocb väfnad idkas öfver allt till

eget behof af ortens ull och hampa, samt äfveo
af köpt lin ocb bomull. Äfven bandaslöjder af
båtar ocb dylikt till eget bebof idkas bär allmänt,
utan särskilda deråt egnade bandt verkäre eller

konstnärer. Ljus af talg nyttjas här sa I lao till

eget bebof, ulan man lyser sig med torkade tall-

stickor ocb bloss. Kyrkan bar ett orgverk om 18
stämmor, ocb gudstjenst hålles der på Finska,
emedan Finska språket bär är det allmänna mo-
dersmålet. Soekneboarna berömmas såsom tjenst-

aktiga ocb välvilliga mot resande. Socknen håller

22 J roll. med 2,260 inbyggare ocb utgör jemte
båda annexerna en areal af 1,719,236 tunnland,
bvaraf 70,000 äro sjöar ocb kärr. Adr. Haparanda.
Teraeå fögderi i nordligaste Norrbotten håller

omkring 244 qv.-mil och innefattar 7 socknar,
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nentligen: Öfver-Torneå , Hietaniemi, Pajala, Ne-
der-Torneå, Carl Gustaf, Karesuando och Enonte-

kis samt Jukkasjärfvi, bvilka tillsammans utgöra

107^- mil. med en folkmängd af 11,304 inbyg-

gare ocb eo areal af 5,666,644 tunnland, bvaraf

373,000 aro sjöar ocb kärr. I förening med Öf-

ver- och Neder-Kalix, tillhör Torneå fögderi Piteå

läns norra domsaga.

Tornfalk (Falco Tinnuncolus) , har rödbrun man-
tel med svarta fläckar och starkt afrundad stjert.

Hans längd är omkring 14 tum och vingbredden

2 fot 6 tum. Dan bar sitt namn deraf, att ban

uppehåller sig i torn, ocb är i Sverige den enda

falkart, som der bosätter sig. Han förekommer

dock äfvcn i skogar och på klippor samt är i sö-

dra Sverige en allmän roffogel. Mot norden blir

han sällsyntare, ocb finnes sannolikt aldrig bortom

polcirkeln. Denna fogel är flyttfogel, och träffas

i Skåne om hösten under flyttniogstiden ofta på
släta fält, der enstaka träd finnas. Han flyger

lätt och bar skarp syn. Vid upptäckten af någon

liten fogel eller råtta på marken, tvärstannar ban

stundom i flygten ocb nedstörtar sedan pilsnabbt

i lodrät riktning på sitt byte. Hans födoämnen

utgöras endast af mindre djur, såsom råttor, öd-

lor, grodor, o. s. v. Såsom ung kan ban lätt täm-

jas, ocb blir då mycket spak, så att han igenkän-

ner ocb lyder sin ägare.

Tornqvfst, Carl Guatar, född i Carlskrona d.

3 Dec. 1757, studerade vid dervarande kadett-

skola, blef fänrik vid kongl. amiralitetet 1779,

gick 1780 i Fransk tjenst, bevistade under Ame-
rikanska frihetskriget 7 sjöbataljer och 2 beläg-

ringar uti Westindien, blef 1783 riddare af Fran-

ska orden Pour le roerite militaire, kapten 1788,
bevistade sjöslaget vid Högland, och samma år fan-

gen i Ryssland, då örlogsskeppet Gustaf Adolf för-

lorades. Har från trycket utgifvit de tvenne för-

sta delarna af Svenska Flottans Sjötåg, samt efter-

lemnat 3:e och 4:e delen i manuskript, innehål-

lande tiden från 1720 till 1790. Ett Ryskt och

Svenskt Lexikon i 2:ne band, äfven i skrift, blef

ej heller tryckt.

Tornsvalan (Gypoelus Apus) är svartaktig med
hvit strupe, bar klufven stjert, kort svart näbb

och långa vingar. Fogelns längd till stjertspetsen

är 7 J tum och vingbredden 1 6 j- tnm. Hon plä-

gar visa sig i Skåne inom första hälften af Maj

månad, och kretsar då i luften med ett skarpt

h visslande genomträngande skrik. Hon förekom-

mer i alla trakter af Sverige, betet vid kyrkor,

tom, klockstaplar o. dyl., ocb då merändels i

flock, men stundom äfven parvis inom skogarna i

ihåliga träd. Hennes flygt är pilsnabb ocb hon

ses sällan hvila sig på horizontela föremål, utan

hänger vanligen på perpendikulära. Hon lefver af

insekter och bygger sitt bo i ihåliga träd, under

tegelpannor på höga hus, o. s. v. I Sverige kal-

las hon äfven Ringsvala.

Torp, med Borgsjö, en socken i Medelpads fög-

deri, är belägen 5y mil V. från Sundsvall och

tillhör 1 kl. reg. Pastoratet utgör till största

delen en ansenlig ådal på ömse sidor om Ljunge
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elf, samt en mindre ådal omkring Gim-ån. Jord-

månen är hårdbrukad lera, som dock är säkert

gifvande, då den rätt skötes. Sockneboarne äro

ansedde som gode åkerbrukare, ocb kornet häri-

från är särdeles begärligt. Skogstillgången är ym-
nig för socknens bebof; men boskapsskötseln är

mindre fördelaktig, i anseende till de många berg,

mossar ocb kärr, som här finnas. Höbergningen

ntgöres till en större del af myrbö. Varor, som
härifrån utföras, äro bräder och andra skogspro-

dukter samt boskap ocb smör. Finnmark finnes i

socknen med 18 å 20 hushåll. Här finnes äfven

ett jernverk med namnet Torpshammar (se detta

ord). Socknen håller 42 £ mtl. med en folkmängd

af 3,825 personer på en areal af 226,893 tonni.,

bvaraf 22,400 äro sjöar och kärr. Adr. Sundsvall.

Torp 9 en socken i Walbo härad af Elfsborgs län

ocb södra Dalsland, är belägen 3 4 mil N.V. från

Wenersborg, 3 mil N. om Uddevalla ocb tillhör

3 kl. konsist. Annex: Ryr. Marken är bergaktig,

och rådande jordmånen är lera. Skog finnes på
de flesta ställen bjelpligt. Torps socken innehål-

ler 17 \ mtl. med 1,025 inbyggare på en areal

af 20,065 tonni., bvaraf 2,010 äro sjöar och kärr.

Adr. Uddevalla.

Torp» östra, en socken med Lilla Isie, i Wem-
menbögs härad af Malmöbus län, är belägen vid

bafvet, 3| mil V.S.V från Ystad och tillhör 3 kl.

reg. Åkern är skarp och sandig, men temligen

gifvande. Vid Smye Läge inom socknen, som är

den sydligaste ort i Sverige ocb beläget vid Öster-

sjön, idkas betydligt fiske af torsk, lax, gäddor

m. fl. fisksorter. På skog är fullkomlig brist.

Socknen håller 6 mtl. med en folkmängd af 375
personer på en areal af 995 tonni. Adr. Malmö.

Torpa, en socken, 9 mil S.V. från Linköping, kö-

rer till 1 kl. konsist. ocb är belägen i Ydre hä-

rad af Östergöt biands län. Från dess kyrka, som
ligger nära en fjärd af Sömmen, räknas 4 mil till

EkesjÖ. Säterier i socknen äro: Brandsnäs, Dal"

by, Falla, Bolma, m. fl. Åkerbruk och boskaps-

skötsel äro allmogens näringsfång. Orten saknar

ej skog. En i socknen belägen gästgifvaregård

beter Ramsmåla. Socknen innehåller 50 mtl. med
en folkmängd af 1,420 personer på en areal af

26,915 tunnl., bvaraf 7,180 äro sjöar ocb kärr.

Adr. Boxbolm.

Torpa, jemte Lindberg, annex till Warbergs stads-

församling, är beläget vid bafvet, 1 mil N. från

Warberg. Socknen är genomskuren af berg och

dalar, samt till sin naturbeskaffenhet och produk-

tionsförmåga betydligt olikartad. De förnämsta

gårdarna äro Torpa by, 9j- bemman, dels sandjord

dels lermylla, Bälg, 2 T
5
? bemman, med torfmosse

ocb löfskog, samt Kjärra, 3^£ hemman, med den

bästa jordmånen i socknen. Vid byarna finnas

här och der några glest Htringspridda ek- ocb al-

lundar, ocb traditionen berättar, att bär som an-

norstädes i Halland, på de nu af ljung ocb enbu-

skar öfvervuxna utmarkerna, funnits stora skogar,

som under krigstiderna mellan Sverige och Dan-
mark blifvit förstörda af de öfver Westgötbagrän-

sen bit inkomoe fienderne. På Torpas nu kala ut-

Del. IV. it
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mark visas ännu ett ställe, som bar namnet Bo-
darna ocb fordom kallades Brända Bodarna, hvar-

est Torpas fordom Danske socknemän åt sig i tjoc-

kaste skogen skola uppbyggt bodar, till bvilka de

vid Westgöt barnes fiendtliga infall plägade taga sin

tillflykt med sina barn, sina värnlöse gamle ocb

sin flyttbara egendom, till dess att slutligen äfven

dessa gömställen upptäcktes samt sköflades ocb

brändes, bvaraf stället sedan fått sitt namn. Biand

vilda djur, som visa sig vid de öar ocb skär, som
tillhöra detta pastorat, märker man äfven skälen,

som bär standom ur böljan upplyfter sitt bufvud.

Dessutom finnas här otaliga vattenfoglar, oeb väl-

komnast bland alla ibland dem är för Halländske

strandboarne de s. k. Ärorna (ejdergåsen), sorn myc-
ket besöka denna trakt, särdeles vid Balgå. Den-
na fogel lefver här belt fredad ocb ntan fruktan

för landets infödingar, bvilka först sedan fogeln

mot vinterns annalkande lemnat sitt bo, tager detta

i besittning ocb insamlar sitt förråd af det qvar-

lemnade ejderdunet. Vid stomhemmanet i Torpa
socken linnes en källa med starkt mineralvatten.

Ortens slöjdflit är icke synnerligen betydlig, men
noder goda år gifva de bättre hemmanen någon
säd äfven ntöfver behofvet, ocb i Näs ocb Kjärra

byar idkas höstetiden äfven sillfiske, fastän stun-

dom med ringa framgång. Socknen håller 15|-

mtl. med en folkmängd af 469 invånare på en

areal af 4,999 tunnl., bvaraf 15 äro sjöar ocb
kärr. Adr. Warberg.

Torpa» annex till Carlskyrka, i Åkerbo härad af

Westerås län, ligger vid Mälaren, 5 mil S.V. från

Westerås, 2 mil Ö. från Arboga, och tillhör 2

kl. reg. Landsvägen från Stockholm söder om
Mälaren går längs igenom slättbygden, förbi sock-

nens kyrka, som ligger ^ mil från Knngsör. Bland

gårdar märkes säteriet Torpunga, som förr varit

militie-bemman och nu tillhör en frib. Pleetwood;

Högsta, 2 mtl. skatte, tillhörigt en Gumselius, m.

fl. Socknen håller 42 J mtl. med 1,195 invånare.

Adr. Köping.

Torpa» annex till Annerstad i Snnnerbo härad af

Wexiö län, är beläget 3{ mil S.V. från Wexiö.

Ilar en urgammal kyrka af sten. Socknen håller

22
J-

mtl. med en folkmängd af 915 personer på

en areal af 23,418 tunnl., bvaraf 2,370 äro sjöar

och kärr. Adr. Wexiö.

Torpa» ett annex till Borås stadsförsamling, är

beläget i Wedens bärad af Elfsborgs län ocb om-
gifver staden Borås. Marken är bergig ocb skog

finnes bjelpligt. Wiskja-elfven rinner genom sock-

nen. Den innehåller 28 -£ mtl. med en folkmängd

af 1,637 personer på en areal af 25,180 tunnl.,

bvaraf 2,560 äro sjöar ocb kärr. Adr. Borås.

Torpadiua, Johan Itrael • rådman i Stock-

holm ocb död 1760, borde till den vittra fru Nor-

denflycbts förtroliga Htterata sällskapskrets, som
grundlade Utile Dulci. Han hade såsom vitterhets-

idkare ett icke obetydligt namn på sin tid. Dock
hafva hans skaldestycken, bvilka icke lära bafva

varit särdeles många, aldrig blifvit samlade ocb

intet enda af dem har bibehållit sig i något an-

seende. De flesta äro temligen lätt versifierade,

men utmärka sig för öfrigt eodast genom begäret
att moralisera. Hans poem Öfver Biddarordnarna*
stiftande är platt ocb torrt, med alla sina sökta

byperboler. Hans Epigrammer äro anlagda på ett

slappt ocb trugadt infall. Hans fabel Vargen ock

Bdfven samt hans allegori Tiden och Lyckan för-

råda föga uppfinningsgåfva ocb skicklighet att be-
rätta. (Hammarskölds omdömen.) När J. M. Fant
vistades i Stockholm, umgicks han mycket med Tor-
padius och Brandel. Deras olika politiska tänke-

sätt föranledde åtskilliga små tvister dem emellan,

bvilka dock icke hindrade dem att fortfarande vara

vänner. Fant hörde till bofpartiet, Torpadius var

patriot, såsom den tidens liberale kallade sig, och
Brandel skämtade med begge. Vid ett tillfälle, då
de gemensamt togo sig några förfriskningar, före-

slogo de, efter bvarandra, följande skålar:

Torpadius.
Skål fur dem, som ärligt tänka,

Som ta Sverige i försvar,

Ocb som icke vilja skänka

Alltihop åt kära Far.

Fant.

Skål för dem, som redligt tänka,

Ocb som säga ntan krus:

Husbonds rätt får ingen kränka,

Han är herre i sitt hus,

Brandel.
Skål för dem, som aldrig tänka,

Utan säjra alla dar:

Bröder, låt oss litet jemka
Ocb gå balfva vägen hvar.

Torpadius, Carl, en yngre broder till den fö-

regående, sekreterare i rikets ständers bank ocb
död 1764, gjorde sig äfven känd såsom poet,

men vann mindre uppseende. Han tillhörde lika-

ledes det vittra sällskapet Utile Dulci, ocb deltog

i dess öfningar i någon mån.

Torp» socken i Bohuslän är ett annex till Myckle-

by på ön Oroust, och utgör denna ös nordligaste

ndde, som aren skogbevuxen, ganska vacker bergs-

trakt, snarlik det närbelägna Skredsvikslandet, från

bvilket det endast genom elt smalt sund , Notsvnd,

är åtskildt. På en ägovidd af 7,151 tunnl. räk-

nar socknen 17 gårdar ocb 1,367 Inbyggare. Jord-

månen är i allmänhet af svagare beskaffenhet, men
flera qvarnverk finnas här, ocb allmogen afyttrar

äfven skogaeffekter till den kringliggande skoglösa

orten. På stränderna fångas ett slags små berg-

torsk, hvilken anses som den läckraste på kosten i

sitt slag. Några ättekullar ocb fornminnen före-

komma äfven i denna socken ocb ett berg vid

Höggeröd anses af folktron vara bebodt af en

jätte, af fruktan för bvilken man ända till dessa

tider på denna gård icke vågat förrätta några

bullrande sysslor på thorsdagsqvällen, bvilket sy-

nes visa, att den fordna Tborsdyrkan här ännu

icke är alldeles förgäten. Socknens strandplats

kallas Stussen ocb är belägen vid den lilla ha fsvi-

ken Bemden, hvarifrån med båt skjutsas till Udde-
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alla, dit afståndet bärifråo endast åtgör 2 sjö-

mil. Adr. Kongelf.

Torpilwmmar, ett jerabrok i Torps socken af

Westernorrlands län, bar 8 härdar och 3,622 skepp:d

10 lisprd privil. årligt smide af köpetackjeru, hvar-

af bammarskatten åtgår med 36 skepp:d. Frälse-

smidet utgör 22 skepp:d 10 lisp:d. Vid bruket fin-

nes åfveu stålugn samt ett betydligt spik- och

manofaktursmide. Skeppar på Sundsvall ocb Stock-

holm. Ägare äro grefve M. A. Levrenbaupt, G.

A. Stridsberg ocb A. Wedberg. Smidesstämpeln

är TI inom en cirkel.

Torraka år den Ostindiska Kackerlackan. Se:

Kackertacka.

Torriösa, med Skräflinge, en socken i Onsjö

bärad af Malmöbus län, är belägen 2 mil O.N.O.

från Landskrona ocb tillhör 2 kl. reg. En del af

socknens mark är jemn, men den öfriga, som lig-

ger i skogsbrynet, är mera ojemn och stenbunden.

1 allmänhet lider dock socknen brist på skog. I

orten märkes: Trolleholms frälse-säteri, som är ett

af de betydligare godsen i länet. En mängd så

väl in- som utsockne frälsehemman jemte mång-
faldiga torplägenheter lyda därunder. Flera under

egendomen lydande hemman äro genom agarens

oförtrutna ocb oegennyttiga omsorg utmärkt väl

bebyggda. (Se för öfrigt Trotleholm.) Socknen

häller 31 -g- ratl. med en folkmängd af 1,960 in-

vånare på en areal af 11,409 tonni., bvaraf 6 äro

sjöar och kärr. Adr. Lund och Trollebolm.

VorndagsqvKllar, Dessa lära redan i 4:de sek-

let efter Cbristi födelse af enfaldigt folk varit håll-

na i någoo vidskeplig belgd, så att de då afböllo

sig från sysslor ocb göromål. Redan den helige

Augustinus ifrade på denna tid deremot, sägande,

att de som icke arbeta på femte dagen, utan då

afböllo sig från sysslor, Jupiter (Tbor) till ära,

skulle brinna i belfvetet, bvarest djefvulen brinner.

Toraebro, ett krutbruk i Färlöfs socken i Skå-

ne, är utmärkt vackert beläget vid Helgeå, 1 mil

från Cbristianstad ocb innehåller 4 krotqvarnar

som gå med vatten, samt magasin, tork- och våg-

hus m. m., allt åt landsidan omgifvet af en i för-

svarslinier bruten stenmur, som är* 4 alnar bog

ocb 3 alnar tjock, samt inhägnar en rymd af 1,000

alnar i längd och 400 i bredd; muren slutar sig

med sina båda ändar mot Helgeå. Krutbruk anla-

des bär på konung Carl XI :s tid ocb olyckshän-

delser, genom krutqvarnar och torkbos, som sprun-

git i luften, bafva bär ofta inträffat; men dock,

till följe af ett förbättradt arbetssätt, på senare

åren blifvit sällsyntare. Verket drefs intill ar 1716

för kronans enskilda räkning, men bar sedan blif-

vit försåldt åt enskildte ocb bar från början af

detta århundrade tillhört en Stael von Holstein.

Enligt kontrakt med kronan, tillverkas bär årligen

för dess räkning 1,100 centner krut, hvartill kro-

nan lemnar den nödiga salpetern. — Vid Torsc-

bro är afven ett roilitäriskt pass, der en Dansk

postering i Juli månad år 1676 blef nedgjord af

konung Carl XI:s män, b vilket var det första va-

penskifte med fienden i det kriget.

Torsfcloge (Thorsbioge), annex till Forsbeda i '

Westbo bärad af Jönköpings län , är beläget 9 { mil

S.S.V. ifrån Jönköping och stöter i söder till Bol-

men. Dess namn tros vara bärledt från den gam-
le afgoden Thor, åt b vilken ett altare måhända
varit upprest på en liten rundformig kulle, som
ligger ett litet stycke från sockenkyrkan och an-

no kallas Tnorsknlren. Jordmånen är stenbunden,

för öfrigt god. Nära Slättö bys inägor ligger ett

fiygsandsfält om 146 tunnl. Äfven norr om Tor-

skinge bygårde är ett ansenligt fiygsandsfält. Sock-

nen håller 12 £ ratl. med en folkmängd af 490
personer på en areal af 12,937 tunnl., bvaraf 850
äro sjöar ocb kärr. Adr. Wernamo.
Torekog» ett annex till Blomskogs pastorat i Nord-

marks härad af Wermlaod, är beläget 5 mil V.N.V.

från Åmål. Marken är mestadels ojemn ocb sten-

bunden, ocb skog finnes tillräckligt. Socknen bål-

ler 12 -g- nitl. med 1,320 inbyggare på en areal af

22,958 tunnl., bvaraf 5,120 äro sjöar ocb kärr.

Adr. Carlstad.

Torstlow, Olof Ulrik, föddes i Stockholm d.

18 Dec. 1801. Fadern var kommissarie i banken.

Efter genomgången skolkurs, sattes gossen, som
röjde sällsynta dramatiska anlag, i koogl. tbea-

terns elevskola, ocb uppträdde der, vid några af

eleverna gifna representationer, redan år 1816.

De stora förhoppningar, han då väckte, bafva se-

dan realiserats. Är 1820 spelade han Yngves roll

i Leopolds Oden ocb, om våren följande året, Mor-

timers i Maria Stuart , ocb man fann då, att yng-

lingen icke blott hade anlag för den med hans ål-

der ocb liflighet öfverensstämmande älskaregenren,

ntan äfven för det högre af skådespelarekonsten.

Han utvecklade sedan dessa anlag allt mer ocb

mer ocb var ända till år 1833 en af kongl. tbea-

terns mest anlitade och värderade skådespelare, då

hans bana derstädes afbröts genom en olycklig

tillfällighet. Han hade d. 6 Sept. sistnämnda år

spelat titelrolen i Farbror Filibert , ocb der såsom

den i förtid åldrade lustige brodern, på bvars fi-

gur lefnadssättet tryckt sin stämpel, men dock

alltid bibehållande en viss lättsinnig godlyntbet,

visat sig på en alldeles ny sida, helt ocb hållet

kontrasterande mot den fine, elegante verldsman-

nens ocb salongsbjeitens, hvari ban oftast upp-

trädde. Detta ökade ännu mer publikens väntan

af honom, då denna väntan, som det tycktes, med
ens tillintetgjordes. Dagen derefter, under åknin-

gen i en chäs på Lidingön, der ban vistats under

sommaren, körde ban omkull ocb krossade i fallet

högra knäskålen. Man frnktade för hans lif; men
ansåg åtminstone för alldeles gifvet, att ban nu

mera vore förlorad för scenen. Dock glömde man
icke kvad han varit ocb ännu mer bvad ban lof-

vat blifva på densamma, ocb han hade den hög-

sta tröst någon i en sådan belägenhet kan åtnju-

ta, den, att se sig föremål för det allmänna del-

tagandet. Dåvarande H. K. H. kronprinsen, nu mera

H. ål. konungen, besökte honom på serafimer-la-

zarettet, der ban låg sjuk, en ära, som aldrig

förr och aldrig sedermera vederfarits en privat

person af hans sambäilsvillkor. En rik ocb for-
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Däm man skänkte bonom 1,000 R:dr till afhjel-

pande af ögonblickets bebof, ocb i ett i Dagligt

Allehanda infördt, något excentriskt, poem, men
som knnde sägas karakterisera den då rådande sin-

nesstämningen, anropades ödet att beldre slagta

en bekatomb af statsmän ocb bjeltar, än beröfva

Svenska scenen en sådan koloss. Läkarne både

befarat, att benet skalle beböfva amputeras; men,

till följd af patientens friska kroppsstyrka, läktes

såret, så att den sjuke fick behålla benet, ehuru,

som man trodde, utan förmåga att begagna det.

Man gjorde nu allt bvad möjligt var, för att åt-

minstone afbjelpa det ekonomiska bekymmer den-

na olycka skulle tillskynda konstnären. Han sat-

tes, eburu endast 32 år gammal, genast i åtnju-

tande af full pension i högsta klassen, man till-

bjöd bonom en plats såsom lärare för theaterns

elever med en anständig lön, anslog åt bonom en

afskedsrecett och erbjöd hans hustru bibehållandet

af alla sina vid tbeatern ägande löneförmåner.

Icke desto mindre deltog ban, med de ofrige af

sojetterne, som voro missnöjde med theaterns ställ-

ning ocb sina villkor därstädes, i den år 1834

nppkomna schismen, som hade till följd fleras af-

gång från koogl. tbeatern, afslog den erbjudna

lärareplatsen, tillät ej sin fru att åter engagera

sig derstädes ocb företog om sommaren en konst-

resa nedåt provinsstäderna, hvar vid det, emot all

förmodan, visade sig, att ban verkligen kunde

stöda på det skadade benet, eburu en lindrig håll-

ning var en oundviklig följd af fallet. Då tbea-

tern å Djurgården om hösten 1834 blef ledig att

byrå, öfvertog ban densamma, i förening med Hr

P. J. Deland, ocb denna scen fick, genom hans

samt hans frus och fru Erikssons uppträdande der-

på, en artistisk betydelse, som den hittills icke

ägt. T. utvecklade bär denna mångsidighet, b vari

ban ocb Hjortsberg äro ensamme bland alla Sven-

ska dramatiska konstnärer och som gjort bonom

lika utmärkt i flera af konstens, som det tycktes,

mest olikartade grenar, än till Hjortsbergs, än till

Åbergssons, än till Widerbergs rival. Man s»g

bonom der uppträda såsom Kean, Richelieu, Jo-

via/, Michel Perrin, Strozzi, och vara lika förträff-

lig i alla dessa, ehuru sins emellan stridande, par-

tier. Sin triumf firade ban likväl i Strozzi, i On-

keln, i Jovial, i Odenström i Prestgåräen, Boling-

broke i Ett glas vatten ocb öfver bufvud i alla så-

dana roler, der det gällde att framställa en starkt

utmärkt typ af någon viss karakter eller att åter-

gifva en bestämd * individualitet. Han bar äfven

icke utan framgång uppträdt som Gustaf Wasa och

Macbeth, eburu dylika roler mindre öfverensstäm-

ma med hans konstnärslynne. Djurgårds- tbeatern,

•om ban år 1838 ensam öfvertog, sedan bans kom-
panjon derifrån afgått, förestods af bonom intill

år 1843, då han inträdde vid nya tbeatern i Stock-

holm såsom aktör och styresman för scenen, och

efter uppbyggarens afgång derifrån, bar ban ställt

sig i spetsen för det bolag, som arrenderat den-

samma.

Toraslow, Sara Fredrika, född Strömstadt.

Denna, Sveriges na lefvande största skådespeler-

ska föddes i Stockholm d. 11 Juoi år 1795. Son
hennes anlag vid tbeatern tidigt märktes, antoga

bon vid dess elevskola, ocb sedan bon der genom-
gått den elementära undervisningen, anförtroddes

hon, till sin vidare utbildning, åt fru Ruckman, i

hvars bus hon inackorderades. År 1829 ingick

bon äktenskap med sin nuvarande man. Då denne

år 1834 lemnade kongl. tbeatern ocb öfvertog led-

ningen af den å Djurgården, följde bon bonom
dit, äfveosom till nya tbeatern, då de båda der

engagerades. Den genre, som företrädesvis öfver-

ensstämmer med hennes individualitet, är den, bvari

starka, mäktiga passioner uttryckas, eller der en

lugn, imponerande hållning utgör karaktären. De

roler, bvari bon särdeles excellerat, äro således

Amenaide i Tancred, Elisabeth i Maria Stuart, Vir-

ginia och Blanka i tragedierna af samma namn,

lady Macbeth, der hennes spel hade en nästan för-

färande natursanning, Lucretia Borgia m. fl. dylika.

Genom det förstånd i uppfattningen, som alltid

utmärker henne, i förening med hennes starka or-

gan och kraftfulla kroppsbyggnad, lyckas hon lik-

väl äfven i sådana roler, som genom sitt bell

och hållet motsatta lynne ej tyckas rimligtvis

kunna med fördel återgifvas af en tragisk skåde-

spelerska, såsom trumslagaren Rataplan, värdshus-

värdinnan i En koja och ditt hjerta
t

Tant Bazu el-

ler: Den Högvälborna Fiskköperskan , o. s. v.

Torstenason, Lennart, grefve till Ortala, fri-

herre till Wirestad, en son af ståthållaren på Elfs-

borg Torsten Lennartssoo af den gamla Forstena-

ätten och fru Martha Posse, föddes d. 1? Ang. 1603.

Endast elfva veckor gammal fördes ban till sin far-

mor, Margaretha Ekeblad, som uppfostrade bonom,
och 1618 blef ban antagen såsom kammardräng
eller page bos' konung Gustaf II Adolf. Han åt-

följde konungen 1621 till Lifland samt var närva-

rande vid Rigas ocb flera andra städers belägring,

då han oafbrotet var vid konungens sida och för-

de bans lifbarnesk, i fall det skulle bebo fvas. Han
var ock med konungen på flottan vid Danzig 1623,

"kommandes dagligen i allt större nåd." Följande

året, efter en gjord resa till Holland, förklarades

han på Gripsbolm för "varaktig" och utnämndes

till fänrik vid gardet. År 1625 var han i Lifland

ocb utmärkte sig vid flera tillfällen, ocb då ko-

nungen 1626 öfvergick till Preussen blef Tor-

stensson kapten vid gardet. Befordrades derefter

162? till öfverstlöjtnant, och 1628 till öfverste

vid Norrlands regemente samt 1629 till öfverste

vid artilleriet. Genom detta vapen, b vilket han

anförde med den ovanliga snabbhet i rörelser, att

ban derföre bekom tillnamnet
n
/?/i:r/e»

n
, var det

egentligen som ban vann sitt stora anseende och
förvärfvade sig ett Europeiskt rykte. Med det-

samma utmärkte ban sig genast uti Tyska kriget

vid belägringarna af Greiffenbagen, Demmin, Frank-
furt ocb Landsberg. I slaget vid Leipzig 1631 bi-

drog Torstenssons artilleri väsendtligeo till Tillys

nederlag. Följande året blef ban general af ar-

tilleriet, straxt före slaget vid Nuroberg, der han

tillfångatogs, ocb bvarifrån han fördes till det fuk-

tiga fängelset i Ingolstadt, der han ådrog sig eo
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svår gikt, som, jemte stenplågor, sedermera för-

bittrade bela baos lefoad. Slutligen utvexlades bao
1633 emot Walleosteios svåger, grefveo af Har-
rack, och reste då hem till Sverige med konun-
gens lik. Utnämndes 1634 till rikstygmästare och
riksråd; men tillträdde denna senare befattning först

1641, efter sin andra hemkomst fråo Tyskland. Re-
dan tidigt shg man, att Torstensson var ett af dessa

ovanliga snillen, som naturen sjelf danat till ut-

märkte fältherrar, och ibland Gustaf Adolfs lysan-

de krigareskola framstod han såsom den främste

anföraren. Redan i sina yngre år ansågs ban äga
en djupare insigt i krigskonsten, än andra kunna
inbemta genom en mångårig erfarenhet. I slaget

vid VVittstock anförde ban de Svenska förtrupper-

na. Efter Baners död öfvertalades han att taga

öfverbefälet i Tyskland med titel af fältmarskalk

och general-guvernör öfver Pommern. Nu följde

drabbningen vid Schweidnitz, det blodiga fältsla-

get vid Leipzig 1642, som krossade det norra

Tysklands och katbolikeroes förenade makt, det

berömda bastiga tåget fråo Schlesien till Jutland

1643, som förskaffade oss Jemtlaod, Herjeådalen

och Gottlaod, drabbningen vid Jiiterbock, der blott

en ringa del af den sprängda fienden lyckades att

genom en skyndsam flykt rädda sig från nederla-

get, samt det afgörande slaget vid Jankowitz, som
leinnade sjelfva kejsarens arfländer utan allt för-

svar, sedan hans sista bär stupat för den segran-

de Torstenssons vapen. Förd på en bår, genom-
ilade denne bjelte med sin armée, med otrolig ha-

stighet, det häpna Tysklands många länder, och

hvart hao kom, vann ban segrar ocb rykte. Slut-

ligen måste ban, för sin svåra sjuklignet, lemna

baren 1646, höljd af ära. Efter hemkomsten, skyn-

dade drottning Christina att belöna bans ovanliga

förtjenster med utomordentliga hedersbetygelser.

På samma dag upphöjdes ban 164? till både fri-

herre och grefve samt donerades med stora gods

i Upland, hvilka ansågos gifva 10,000 R:dr i af-

kastning. Dessutom erhöll han många gods i We-
stergöthland, samt utnämndes till general-guvernör

Öfver Westergötbland , Halland, Dalsland ocb Werra-

land. Han uppträdde nu i rådet på drottningens

sida emot Oxenstjerna; men drog sig likväl snart

ifrån partiernas inbördes strider. Sista gången ban

på något utmärkande sätt uppträdde idet allmän-

na, var då ban ifrigt talade emot Carl Gustafs an-

tagande till kronprins ocb Christinas afsägelse. Slut-

ligen tog baos sjuklighet allt mera öfverband, helst

han icke kunde förmås att hålla oågon diet, och

d. 7 April 1651 slöt ban sin ärorika lefnad. Tor-

stensson var ej stor blott såsom militäriskt snille;

hans oegennytta, redbarbet ocb sannt kristliga sin-

nelag förtjena äfven sitt pris. Kriget fick under

hooom ett mildare lynne. Han tog väl dryga brand-

skatter, hvilka användes till krigshärens underhåll;

men alla plundringar förbjöd ocb straffade hao

strängeligen. En lefvande gudsfruktan, sådan som
hans, kunde ej stå tillsammans med girighet. Ock-

så lemnade ban ej särdeles stor rikedom efter sig.

Hans lynne var skämtsamt och hans sinnelag gan-

ska mildt. Länge gaf ban understöd åt enkan och
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barnen efter en Seckendorf, som velat lönnmörda
honom. Under sina svåra giktplågor plägade han
ofta och förtröstansfullt utropa : "Om mig än kropp
ocb själ försmäktade, så är dock Gud alltid mitt

bjertas tröst och min del!" Detta bibelspråk blef

äfven, efter hans eget förordoande, ämnet för lik-

predikan öfver honom. Hans son,

Torstensson, Anders» inkallades 1673 såsom
riksstallmästare i rådet och afgick 1681 såsom
general-guvernör till Estland. Blef slutligen 1684
president i Åbo hofrätt; men bar ej efterlemnat

många spår af sin verksamhet i våra bäfder. Han
dog d. 8 Nov. 1686 uti stor fattigdom, och med
haos son,

Torsteoifson, Carl Ulrik» grefve till Ulfsunda

samt öfverste för Nerikes och Wermlands rege-

mente, död 1727, utslocknade den grefliga Tor-

stenssonska ätten. Han var född 1685 ocb gick

vid 18 års ålder uti Fransk krigstjenst, der ban

befordrades till löjtnant, samt deltog efter år 1705
i Carl XII:s fälttåg, slaget vid Pultava, der ban

blef svårt sårad, och flykten till Bender, der han

vid kalabaliken togs till fånga. Vid Stralsunds be-

lägring visade han prof på utomordentlig tapper-

bet, ocb noder det olyckliga tåget till Norrige

1718 förstördes alldeles bans belsa af köld och

vanskötsel, så att ban derefter aldrig kunde åter-

vinna den.

Tortuna, en socken i Ytter-Tjurbo härad, är be-

lägen 1 £ mil NO. från Westerås ocb tillhör 2 kl.

konsist. Socknens vestra gräns utgöres af Råck-
sjön, som bildas af Tortuoa- eller Lill-åo , som
går igenom socknen. Åkerbruket är bufvudnärin-

gen, men i norra delen af socknen finnes äfven

berg- och skogsmark. Grafnögar och bautastenar

förekomma på flera ställen, såsom vid Balsta i

söder, Nyby i vester, o. s. v.; vid Lundboaberg,

i nordost fråo kyrkan, synas äfven spår af en slags

befästning från forntiden. Socknen håller '35^ mtl.

med en befolkning af 710 personer på en areal af

7,082 tonni., bvaraf 120 äro sjöar och kärr. Adr.

Westerås.

Tortyren» bvarigeoom anklagade förmedelst åt-

skilliga plågor skulle tvingas till bekännelse om
förmodad brottslighet, men bvarigenom ofta nog

måoga oskyldiga tillfogades ett grymt orättvist

lidande, afskaffades af Gustaf III genast efter se-

dan han genom regementsförändringen fått sin ko-

nungsliga makt utvidgad. Han förbjöd strängeligen

användandet af alla pinliga medel, bvilkas miss-

bruk under de senare partistriderna isynnerhet kom-
mit till en betydlig böjd, samt lät förstöra alla

de grymma redskap ocb hemska hålor, hvilka man
fornt härvid begagnat, såsom rosenkammaren, jong-

frukyssen, hvita hästen, m. fl.

Torupi annex till Röke, är beläget i Vestra Gö-
inge härad af Cbristianstads län, 4£ mil V.N.V.

från Gbristianstad. Socknens mark är bergaktig

ocb ojemo. Rådande jordmåoen är sandblandad

svartmylla, och skog fattas ej alldeles. Utsädet är

120 tunnor. Socknen håller 13 £ mtl. med en be-

folkning af 840 personer på en areal af 12,983

Digitized byGoogle



86 Torvefttmd. Tosterup.

tunnl., hvaraf 368 äro sjöar och kärr. Adr. Chri-

stianstad.

Torveeund, så benämndes i fordna tiden den

kungsgård på Lofon, bvilken sedermera omkring

år 1576 af drottning Catharina Jagelionica begynte

kallas Drottningholm. Torvesund omtalas redan i

handlingar från i 300-talet.

Toneue socken är belägen i Sotenäs härad i Bo-
huslän, 4J- mil ifrån Uddevalla. Dess area) är

13,886 tunnl., hemmantalet 52 mtl. och folkmäng-

den besteg sig år 1340 till 1,995 personer. I

socknen ligger säteriet Åby , som af enkefru Hvit-

feldt år 1666 jemte bennes öfriga egendomar do-

nerades till Götbeborgs gymnasium. Detta gods

utgör jemte ladugården Toflestad 3 mtl. ocb äger

odlad jord till 186 tunnl., derjemté betydlig ek-

ocb granskog, bosbebofsqvarn ocb 23 torp. Går-

den, bvars präktiga sätesbyggnad böjer sig på en

klippbrant vid Åby fjorden, skall fordom varit kungs-

gård, ocb den biltoge Svenske hertigen Erik Mag-
nusson lärer här bafva tillbragt julen år 1307. De
öfriga frälsehemmanen i socknen tillhöra i kraft af

samma donation likaledes gymnasii-godset Sock-

nen äger för öfrigt tveone betydliga fiskelägen och

lastage- platser, nemligen Hunnebostrand ocb Bu-
vallsstrand. Omkring J mil i söder från det sist-

nämnda ligger en god hamn, vid namn Utebergs-

hamn , der fordom många Holländare skola varit

bosatte. Socknens kyrka är uppförd i gammal stil

och består af ett fyrkantigt skepp, med invändigt

sluttande murar ocb tre små rundbetäckta fönster.

Altartaflao skänktes bit år 1634 af en borgmästare

i Malmö, och kyrkans läktare ocb bvalf blefvo år

1737 målade af Scbönfelt. Hofvndingången till

kyrkan går genom ett vid vestra gafveln oppfördt

trätorn. En betydlig odlad slätt, vid namn Walla

hedar, går raid t igenom socknen; men odlingarna

äro för öfrigt kringspridda bland bergen. Någon
obetydlig barrskog finnes endast i nordöstra hör-

net af sockoen. Fornlemningar förekomma här på
flera ställen. Den vackraste af dem är grafkistan

på Bökebacka, som bildas af tvenne sidohällar, den

ena 7 ocb den andra 3 J aln lång. I norr om
dessa hällar står en gafvelhäll; men i söder är den

%\ aln breda och lika djupa grafven öppen. Rundt
deromkring stå elfva höga stenvårdar, likasom dra-

banter, på vakt om det bär jordade liket; men
icke dess mindre lärer den 6 alnar långa lockbäl-

len en gång blifvit bortförd till eo bondgård i

trakten för att tjena till förstugobro; men den
djerfve högbrytaren berättas af nattliga spökerier

bafva sett sig tvungen att återforsla stenen till

sitt ställe, der ban nu ligger hälften inuti och
hälften utom kistan. På prostgårdens och Wallas
utmark ligga 24 runda och aflänga grafbögar, af

bvilka den största kallas Munkehögen. Vid Tossene
kyrka finnas några andra högar, kallade Batteri-

högarne, om bvilka berättas, att ett slag eo gång
stått på Walla hedar, som börjat vid dessa hö-

gar, men blifvit afgjordt på det ställe, der Mon-
kehögen ligger. Vid Sohusbacken på Hogsäms ägor
samt på gårdarna Utebergs, Eitene ocb Wiks utmär-
ker m. fl. ställen förekomma dessutom vackra sten-

sättningar, särdeles runda kretsar, som bildats af

med omsorg valda hällar. Hunnebo ktofcar äro

särskildt beskrifna. Annexer till detta pastorat

äro Askurn ocb Berffendals socknar (se dessa ord),

samt Kungshamns kapell. Adr. Uddevalla.

Tossjö, annex till Össjö, är beläget i norra Ås-

bo härad, 2 mil NO. från Engelbolm ocb 2{
mil ifrån bafvet. Sockoen sträcker sig från öster

till vester 1 mil i längden och £ mil i bredden

på Hallands ås, der rådande jordmånen är röd

mylla ocb grus. Marken består till en stor del

af bodar ocb kärr, men den brukbara åkerjorden

är blandad med sand ocb klapper, samt i allmän-

het ovanligt mager och föga sädesgifvande. I

socknen ligger säteriet Rysjöholm, som bar god

tillgång på skog. Socknen håller 13 f mtl. med

en befolkning af 1,005 inbyggare på en areal af

15,483 tunnl., bvaraf 2,150 äro sjöar och kärr.

Adr. Engelbolm.

Tontared, jemte Kattunga ocb Foutskäl, annex

till Surteby, är beläget i Marks härad af Elfs-

borgs län, 4* mil från Borås ocb lika långt från

Götheborg. Rådande jordmånen är sand ocb min-

dre bördig; skog fattas. Socknen håller 8£ mtl.

med en folkmängd af 52 9 personer på en areal af

4,629 tunnl., hvaraf 56 äro sjöar och kärr. Adr.

Borås.

Tostarp, annex till Jernarp, är beläget 1 mil

N.O. från Engelbolm, lj mil från hafvet Mot
bafssidan är socknen jemn; men 1

den del deraf

som gränsar till Hallands ås, är bergaktig och

bar mager jordmån samt grusig och stenig botten.

Utsädet är 290 tunnor. Sockneo håller 15 £ mtl.

med en befolkning af 608 personer på en areal

af 4,953 tunnl., hvaraf 25 äro sjöar och kärr.

Adr. Engelbolm.

Tonte Jarl, en dotterson af den namnkunnige

Thorkel Sprakelägg, genom dennes dotter Goda,

som blef förmäld med en förnäm Engelsk herre,

den ryktbare Godvin, var en af de utmärktaste

män på sin tid ocb stamfader för flera af Eng-
lands förnämsta ätter.

Toaterup, annex till Glemminge i Ingelstads hä-

rad, är beläget 1 J mil O.N.O. från Ystad. Mar-
ken är mestadels jemn ocb består af skifferjord,

grus eller lermylla. I socknen ligger sätesgården

Tosterup med en ditbörande skogslund. Utsädet i

bela socknen uppgår till 350 tunnor. Hemmanens
antal är 20^ med en folkmängd af 488 personer

på en areal af 2,893 tunn)., hvaraf 4 äro sjöar

och kärr. Adr. Ystad.

Tosterup, i Tosterups socken af Christianstads

län, 1 \ mil från Ystad, är en urgammal sätes-

gård, som består af ungefär 10 mtl. med 200
tunnors utsäde ocb 600 lass bö; deronder höra

43 £ mtl. frälsehemman, 3? frälsebus, 1 kalkstens-

brott med kalkbruk, 8 planteringshagar och en

tillräcklig skog, benämnd Oran, på 2 mils afstfind

från gården. Hufvudhyggnaden är af sten, 3 vå-

ningar hög, med 2me flygelbyggnader ocb omgif-

ven af en flskrik vattengraf, öfver bvilken förr

varit vindbrygga. Vid östra ändan är ett högt

torn nppbygdt af astronomen Tycho Brahe, och
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som säges bafva varit dess observatorium ; det

synes på långt afstånd ocb tjenar sjöfaraode till

rättelse. Gården äger ett antikt ocb behagligt ut-

seende. Till år 1600 var den i Braheslägtens bänder,

ocb bar under sina senare ägare, såsom en öfverste

frib. Barnekow ocb generalen grefve Sparre, blifvit

betydligt förbättrad ocb förskönad. Bland annat

bar den sistnämnde ägaren, söderut ifrån stället

anlagt en skön park, som bär namnet Mon Bijou,

samt låtit af gråsten anlägga en väg öfver en

djup dal, tom leder i rät linie till en vacker bok-
skog af omkring 20 tunnl. — På denna ort af-

slötos d. 18 Febr. 1658 preliminärerna till Roe-
skildska freden; egendomen värderades då till

32,240 R:dr samt dess inkomst till 1,074 R:dr.

Enligt fredsvillkoren, öfverlemnades den då af Dan-
ske ägaren Otto Tott till konung Carl X:s syster.

Tott. Denna ätt, en bland de äldsta ocb namn-
kunnigaste uti våra bäfder, bar mera än en gång
baft det största inflytande på fäderneslandets öden.

Många af dess lysande medlemmar bafva, bvar på
sin tid, varit räknade bland Sveriges utmärktaste

personligbeter, ocb mångas makt ocb rikedom blef-

vo föremål för häfdens, sångens ocb sagans kä-
raste skildringar. Ättens äldste kände stamfader,

den mycket prisade

Tott, Thord, lefde mot slutet af 1 100-talet ocb
omtalas redan i den gamla Skånelagen. Han var

GUker eller ståthållare öfver Skåne ocb berömmes
äfven såsom en rättvis domare ocb klok lagstif-

tare. Han grundlade Bosjö kloster ocb skänkte

dertill flera gods. En af hans ättlingar säges

bafva varit

Tott» Axel Fedenion, til) Herlevgård, bvil-

ken lefde på 14;00-talet samt var Vsnsk riks-

marsk ocb böfvidsman öfver Warberg, Falkenberg

ocb Falsterbo. Han bodde på Lillö vid Christian-

stad, som då var väl befästadt, och utmärkte sig

först såsom en ifrig försvarare af konung Eriks

af Pommern sak, men blef omsider af omständig-

heterna nödsakad att hylla konung Cbristoffer af

Bajern, hvarvid han sjelf erhöll åtskilliga förmå-

ner. Alla bans många barn Qngo dessutom stora

förläningar ocb egendomar, så att på den tiden

icke gafs någon nordisk ätt, som i makt, anse-

ende ocb inflytande kunde mäta sig med de märk-

värdige Tottarne. De många ryktbare Axelsöner-

ne voro på sin tid hvad sagans bjeltar voro i

forntiden.

Tott» Krik jtxelaeoii» til) Lagnö, synes tidigt

bafva kommit till Sverige, i b vilket land ban hade

många fränder. I Svenska permebref namnes ban

först 1439, då ban blott kallas väpnare; men
1441 var ban redan riddare, ocb omtalas derefter

ofta til) sia död 1480. År 1450 var ban en af

riksens råd och böfvidsman på Åbo slott, 1453

böfvidsman på Nyköpings slott ocb 1464, då ban

kallas bofmästare i Sverige, böfvidsman på Wi-
borg ocb Kronoborg. Riksföreståndare i Sverige

blef ban både 145? och 1466, ocb vid begge

tillfällena var bans val en protest emot erkebi-

skopen Jöns Bengtssons riksföreståndarskap af dem
som ville "att Sverige skulle vara ett konunga-

rike ocb ej ett prestgäll." Äran att vara riksens

böfvidsman och föreståndare i Sverige blef Hr

Erik Axelsson ganska dyr, ty konung Carl Knuts-

son lät i N> köping kasta bonoro i fängelse, h var-

ifrån ban först utsläpptes sedan konung Carl måst

flykta till Danzig. Konung Christian af OIdenburg

belönade Erik Axelssons tjenster genom att ut-

nämna bonom, under titel af riksbofmästare, till

rikets drots, med Wiborg i förläning, så att ban

under konungens frånvaro hade en vigtig del i

riksstyrelsen. År 1466, då han uppträdde såsom

Carl Knutssons anhängare ocb förjagade erkebi-

skopen samt någon tid äfven styrde såsom riks-

föreståndare, var ban böfvidsman på Åbo ocb Wi-
borg tillika, ocb följande året var han böfvids-

man på Stockholms slott, då ban höll både slot-

tet ocb staden konung Carl tillhanda. Året derpå

eller 1468 bekom ban Finland i förläning, hvar-

efter han namnes såsom general-guvernör öfver

hela Finland. Särskild! förlånad 147 5 med Wi-
borgs stad ocb slott, lät ban derstädes uppföra

en mängd nya fästningsverk. Denne rike och

myndige herre var en af de mäktigaste personer

på sin tid. Än ser man bonom trogen det Sven-

ska partiet, som ville slita unionens band ocb upp-

lyfta Carl Knulsson på tbronen, än, då lyckan

flydde denne, ser man Hr Erik Axelsson vinna den

Danske konungens ynnest blott genom att förklara

sig för bans anhängare. Han stod genom sin

makt och sin rikedom tydligen öfver de sinsemel-

lan stridiga partierna. Båda partierna synas af

klokhet bafva anförtrott bonom Wiborg ocb gräns-

bevakningen mot Ryssland. I afseende härpå rätt-

visade ban äfven på ett hedrande sätt det honom
visade förtroende. Såsom herre öfver Wiborg,
Nyslott, Raseborg ocb Tavastebus samt på visst

sätt vice konung öfver hela Finland, tillhakaslog

han 1479 med 24,000 man ett farligt anfall af

Ryssarne, hvilka redan härjat vida omkring på

en omkrets af tjngo mil. När Carl Knutssons död

timade, framställes Hr prik Axelsson såsom den

der bufvudsakligen bidrog till Sten Stures utväl-

jande till riksföreståndare. Utan tvifvel var Erik

den bäste af Axelsönerne, ocb en af sin tids ut-

märktaste män. Om ban ägt några barn, är icke

bekant; inga afkomlingar funnos åtminstone af

bonom, då ban 1490 afled.

Tott» Ivar Axelsson, till Barlef, var riddare

redan 1453, då ban först synes hafva lemnat Dan-

mark, der ban både Lillö såsom allodialgods och

Sölvesborg som förläning. Han sändes då af ko-

nung Christian, för att underhandla med Carl Knuts-

son. Nämndes vid samma tid till riksråd och böf-

vidsman. Tillika med Clas Rönnow afslöt han

ett stillestånd med Carl Knutssoo till Pingstdagen

1455, bvarunder de delar af Norrige, som svurit

konang Carl trohet, skulle tillhöra bonom, men

Elfsborg ocb några andra trakter lyda under ko-

nung Christian. Lange innehade Ivar Axelsson se-

dan Gottland under det att hans broder, Erik

Axelsson, beberrskade Finland, ocb der Hr Erik

drog fram med en bär, kom gerna Hr Ivar med

en flotta från Wisby til) bans bistand. Sedan
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Ivar Axelsson bli fvi t Carl Kootssons måg, genom
giftet med hans dotter Magdalena, förklarade ban

146? Danske konang Christian öppet krig, och

drog ot, för att i konung Carls namn underlägga

sig fästen och landskap. Härunder var ban särde-

les lycklig, ocb slog Erik Oxenstjernas trupper så

grundligt på Ju le ta slätt, att enligt sägen blott

fjorton man uodkommo. Derefter drog ban opp

till Dalarna och förenade sig sedan med brodern,

Hr Erik, som under tiden fördrifvit erkebiskopen

Jöns Bengtsson. Någon tid derefter både han det

missödet, att konung Christian belägrade ocb in-

tog hans gård Lillö ocb hans förläning Sölves-

borg; men icke dessmindre fortfor ban att vara

så mäktig ocb fruktad, att Danske konungen roed-

gaf honom att njuta alla sina arfvegods ocb pant-

gods i Danmark, till dess att tvisten hunnit bl i fva

pröfvad ocb dömd. I början var sämjan god
emellan honom och riksföreståndaren Sten Sture,

bvilken 1472 förlänade honom med Stegeborg och

Öland. Som Svensk råtisberre undertecknade ban

1473 Kalmaredagtingan. Sedan uppstod dock sön-

dring emellan Hr Sten ocb Hr Ivar. Då den-

nes broder Lars Axelsson dött 1483 lofvade Ivar

att följande året återlemna de Finska slotten bao

innehaft; men boll icke ord. Från Gottland, bvil-

ken ö ban innehade under förpantning, trotsade

han så väl den Svenske riksföreståndaren, under

hvilken han ingalunda ville lyda, som Danske ko-
nungen, bvilken fruktlöst på mötet i Halmstad er-

bjöd honom fullkomlig amnesti. Den 22 Januari

1483 kom Hr Sten till honom på Gottland, då

ban nödgades afträda W iborg, Nyslott och Tava-
stebus i Finland; men deremot fick behålla Rase-
borg, hvarjemte han förlänades med Öland och
Borgholm på lifstid, samt dessutom, under namn
af vederlag, bekom Stäkeborg ocb Åkerbo bärad,

Gestrikland, Ångermanland, Åsunda bärad, Haga,
Enköpings stad ocb Svartsjö. År 1486 uppstod

öppen fejd emellan de gamle vännerne Hr Sten

ocb nr Ivar, som under tiden blifvit en fruk-

tad kapareböfding. Hr Ivar instämdes till en her-

redag i Telge att försvara sig för anklagelsen

om kaperiers ntöfvande. Han infann sig ej; men
inbjöd riksråden att möta sig på hans egen fäst-

ning Stegeborg, och då Sten Store kom dit, fick

han ett hånfullt mottagande. Nu instämdes Hr
Ivar för riksrätt, och då han ej infann sig, för-

klarades han för rikets fiende. Sten Sture belä-

grade honom på Borgholm, hvarifrån ban snart

måste fly till Gottland; Knut Posse fråntog honom
Raseborg; Nyköpiog ocb Kalmar både kapitule-

rat; Stegeborg var belägradt. Då ankom ko-
nung Hans med en flotta af 40 fartyg till Gott-

land ocb uppfordrade honom att öfverlemna denna

Ö till Danskarne, då han återfick sina förtoningar i

Danmark. Han satt sedan i Danska rådet till sin

död, som inträffade på 1490-talet. En tredje

broder,

Tott, Filip Axelsson, var föga märkvärdig och
omtalas blott sällan i bäfderna. År 1464 var

ban, jemte sin broder Erik Axelssoo slottslofven

på Stockholms slott, då Carl Kootsson bemäkti-

gade sig staden. Båda lofvade då att ej bara va-

pen emot Carl. En fjerde broder,

Tott, Liars Axelsson, kom efter Erik Axels-

sons död i besittning af alla bans förläningar i

Finland, såsom S:t Olofsborg eller Nyslott, Wi-
borg, Tavastebus ocb Raseborg. Han höll troget

med sin myndiga broder Hr Ivar; men afled redan

år 1482. En femte broder,

Tott, Åke Axelsson, som skref sig till Hjule-

berg, var 1452 väpnare och höfvidsman på Öre-

bro slott, samt deltog ej sällan uti bröderne Eriks

ocb Ivars företag. Riddare redan 1458. År 1466

var ban uti Danske konungens tjenst, ocb sändes

då tillika med Clas Rönnow och några andra, till

ett möte med Svenskar ocb Norrmän i Jönköping,

för att återknyta "den kärliga förbindelsen" mellan

de tre nordens riken. Samma år uppgifves ban

vara höfvidsman på Wiborgs slott. En sjette

broder,

Tott, Olof Axelsson, som skref sig till Wallö

och Hammargård, bar i bäfden fått tillnamnet den

"orättfärdige." Då konong Christian intagit Gott-

land, blef Hr Olof för sitt verksamma biträde

dervid, till belöning, äfvensom för några till ko-

nungen försträckta penningesummor, uloämnd till

länsman eller befallningsbafvande öfver denna ö.

År 1452 drog bao tillika med Magnus Gren ut

på Danska flottan, för att uppsöka de Svenska

skeppen. Hr Olof landsteg på Öland, men måste

snart draga sig tillbaka; derpå gick ban i land i

Blekinge, der han blef så kraftigt tillbakadrifveo,

att tvåhundra man af hans folk stupade. Sedan

gjorde bao strandhugg vid Westervik ocb af-

brände staden. Slutligen kom han med sin flotta

till Stockholm, der ban bemäktigade sig Skepps-

holmen och Käpplingebolmen; men vid ett frukt-

löst anfall på Brunkeberg förlorade öfver fyra-

hundra man. Hans dotter, Brita Tott, gift med
Nils Erengisleson Grip, gaf i hemlighet sin fader

underrättelse om de Svenskes ställning, bvårföre

bon äfven sedan af Carl Knutsson stämdes för

rätta och dömdes att lefvande brännas; men be-

nådades med lifstids fängelse i Kalmare kloster,

derifrån hon dock efter några år åter frigafs.

Sedan Hr Olofs försök vid Stockholm misslyckats,

måste han snart draga sig från de Svenska ku-

sterna. Likväl fortfor ban att förhindra tillför-

seln till Sverige och gjorde många rika fångster,

såsom bafvudman för Gottlaods kapare, bvilket

isynnerhet lade stort hinder i vägen för Lybec-

karnes handel, hvårföre dessa äfven anförde svåra

klagomål deröfver. Ehuru alltid Danskt' sinnad, vå-

gade han dock vid flera tillfallen visa en trotsig-

bet, som ej sällan lade hans råa oförskräcktbet i

öppen dager. Deribland omtalas den händelsen,

då ban en gång mötte en förnämt klädd dam och

med mycken böfvitskhet belsade på henne, men
straxt derpå, då någon underrättat bonom att den

person, på hvilken ban så artigt belsat, vore

Danske konungens frilla, den sköna Cecilia, genast

vände om i vredesmod samt öfverbopade henne

med skymford ocb slag, för det boo, såsom ban

sade, både förledt en ärlig man, att gifva henne
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en hälsning, som endast tillkom ett ärbart frön»

timmer.

Tott, Ingeborg, dotter till riddaren och höf-

vidsmannen på Örebro slott, Hr Åke Axelsson , var

ett af sin tids berömdaste fruntimmer. Först gift

med Sten Bjelke, blef bon efter dennes död för-

mald med Sten Sture d. a,, ocb utmärkte sig

städse genom sin synnerliga verksamhet för både

vetenskap ocb religion. Hennes ifver bidrog vä-

aentligen till anläggandet af Upsala akademi, ocb

hennes nit för boktryckerikonsten bar man att

tacka för flera af de bär först ntgifna böckers

tryckande, bvilkas tryckningskostnad bon ej sällan

af egna medel bestred. Äfven begåfvade bon flera

kloster med böcker. Hennes nit för religionen

uppenbarades genom uppoffringar för klosteran-

läggningar, bvilka då för tiden tillika utgjorde

undervisningsanstalter för dem, som önskade in-

hämta bvad som då utgjorde den högsta bildning

och deribland den religionskunskap, som öfversteg

den allmänna, bvilken meddelades i kyrkan. Af
sin fader synes bon bafva ärft tillgifvenbet för

Karmeliter-orden. Så begåfvade bon frikostigt det

af Hr Åke Axelsson stiftade Karmeliter-klostret i

Warberg. Derjemte omhuldades Kartäoser-ordeo,

bvilken Sten Sture inkallade i riket, såsom "en

helig och sträng orden." År 1493 konfirmerade

Hr Sten ocb fru Ingeborg sin gåfva till anläg-

gande af ett kloster för denna orden vid Grips-

bolro, som skulle beta
nPax Mari»" eller Marie-

fred ocb fem år senare gåfvo begge makarne nya

gåfvor dit, bvilka, om klostret förföll, skulle återgå

till slägten. Vid Brunkebergs slag d. 10 Okt.

1471 var fru Ingeborg på stoltet ocb lät före

stridens början kalla dit upp stadens alla fattig-

hjon, dem bon bespisade ocb gaf allmosor, under

uppmaning att ifrigt bedja Gud för stridens lyck-

liga utgång, hvarefter bon, åtföljd af fruar och

jungfrur, steg högst upp på slottsmuren, för att

se på striden ocb understödja sin herres och Sven-

skarnes sak med brinnande förböner. År 1483
skedde, enligt Olai Petri berättelse, ett uppror

i Stockholm, under det Hr Sten var på Gottland,

då fru Ingeborg, som sökte rädda Sten Cbristierns-

son Oxenstjernas lif ar de oppbragte borgarnes

bänder, bvilka ville hämnas deröfver, att denne

riddare i vredesmod dödat en borgare, råkade i

stor fara i folkträngseln, då bon ville afstyra

bullret, ocb omkullkastades på Stockholms torg.

Sten Sture blef storligen förtörnad bäröfver, räk-

nande detta för en sådan skymf, att han fordrade

en synnerlig upprättelse derföre. Riksens råd lade

sig likväl emellan, så att saken blef urskuldad,

dock måste Stockholms borgare ingå på sådaua

förpligtelser, att de alltid skulle stå fäste med Hr
Sten, bvilket de ock sedan gjorde, städse troget

hållande hans parti.

Tott» Åke tjrttrnneson» till Tidön, namnes

redan 1498 såsom riddare, och var 1509 höf-

vidsman på Åbo. Derefter 1512 böfvidsmao

på Kroneborg i Finland, och 1516 åter på Åbo
slott. Slutligen höfvidsman på Tavastebus, hals-

höggs ban d. 27 Nov. 1520 på Christian Ty-

f ranns befallning jemte flera andra Svenska äd-
lingar.

Tott» Clas Åkesson, en son till riksrådet Åke
Klasson Tott och fru logeborg Sparre, var en
ibland dem, som slogos till riddare vid konung
Erik XlV:s kröning 1561. Han skref sig herre

till By stad. En af sin tids förnämste krigsbjeltar,

deltog ban redan 1 56? uti fälttåget emot de Dan-
ske, då ban räknades bland den Svenska härens

förste anförare. Efter Erik XIV.s afsättning, blef

ban 1569 lagman i Nerike,' ocb 157% slottslofven

på Stockholms slott. Utnämnd till krigsöfverste i

Lifland, grundlade ban snart sitt bjelterykte genom
den lysande ocb sagolika segern öfver Ryssarne
vid Lode d. 23 Jan. 1573, då ban med endast

100 man till fot ocb 600 ryttare nedlade 7,000
fiender ocb dref de återstående 9,000 på flykten

öfver två mils väg, tagaodes ett ofantligt byte,

som allt fördes med i det triumftåg Tott derpå

höll vid ankomsten till Revel. Sedan ban följande

året förgäfves belägrat Weissenberg och Toolsborg,

blef ban hemkallad ocb förordnad till lagman i

Nerike. Insattes i rikerådet 1576; men sändes

om hösten samma år till Finland, såsom ståthål-

lare öfver hela detta landskap. Sedermera in-

skränktes dock 157? bans guvernement till en-

dast södra Finland. År 1585 förklarades lian åter

för guvernör öfver hela Finland och Karelen, samt
blef tillika öfverste-lagman derstädes. Samma år

boll ban på gränseo ett möte med Ryssarne, då

ett stillestånd på fyra år med dem ingicks. Han
var en bland de rådsherrar, som i Reval afstyrkte

konung Sigismund* återresa till Sverige, hvårföre

ban äfven råkade i onåd iios konung Joban III,

samt anklagades 1590 inför ständerna ocb dömdes
ifrån sina tjenster. Han återvann likväl 1592,
uppå Sigismunds förbön, konung Johans nåd och

återfick följande året äfven sina embeten. Han
var lycklig nog att dö 1596, förr än stormen

utbröt emellan hertig Carls ocb konung Sigismunds

partier, bvilken blef vådlig för så många. Den-
nes sonson,

Tott, Åke Heorikssoa , herre till Ekolsund,

Sjundeby, Ljuxala, Lebals län och Gerkenäs, föd-

des i Juni månad 1598. Föräldrarne voro lands-

höfdingen i Österbotten Henrik Tott, ocb fru Si-

grid Wase, konung Erik XIV:s dotter. Begå fvad

med ett häftigt ocb uppbrusande lynne, lät ban

redan såsom student i Upsala ej sällan ungdoms-

blodet på ett öfverdådigt sätt koka öfver. Man
såg bonom ofta löpa med dragen värja omkring

på gatorna, enligt bvad en gammal anteckning

förmäler, ocb ban var städse en af Messenii mest

bandfaste ocb djerfve anhängare uti de ofta gan-

ska våldsamma oroligbeter, som uti Upsala före-

föl Io emellan dem, som böllo med denne pro-

fessor och dem som togo parti af J. Rudbec-

kius. Han ocb bans kamrater sönderslogo fönster

,

öfverföllo oskyldige vandrare, togo bönder och

spände dem för kärror; en gång till ocb med be-

friade de våldsamt några fångar or slottshäktet.

Samma oförskråckta djerfbet medförde han till

kriget, der han visade ett mod, som icke skyg-
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gade för någon fara. Gustaf Adolf kallade honom
snöplogen, som skulle rödja vägen för andra, och

nyttjade honom afven ofta i dylik egenskap. Ge-
nom sitt Öfvermod, sin ofördragsamhet och sitt

ohejdade lynne, väckte han dock ofla konungens

missnöje. Under Preussiska kriget gick det en

gång så långt, att han ocb Herman Wraogel ut-

manade hvarandra på envig. Konungen hade vid

lifsstraff förbjudit alla dylika bragder; men de båda

bete herrarne djerfdes dock våga ett försök. Hän-

delsevis biel konungen underrättad om alltsammans,

och då de tvenne kämparne infonno sig på bestämd

ort, blefvo de icke litet förvånade att se en af

konungens adjutanter med ett kompani soldater

och skarprältaren på platsen, samt höra att, en-

ligt konungens uttryckliga befallning, den vid en-

viget segrande genast skulle arkebuseras. Natur-

ligtvis blef intet envig utaf och båda berraroe

fingo under några veckors fängelse tid att svalka

sin förbittring. Föga väl var också den häftige

Åke Tott anskrifven hos fruntimmerna ocb han

fick flera korgar, innan han slutligen lyckades

erhålla Abraham Brahes yngsta dotter Christina.

Sommaren 162? tilldrog sig en händelse, bvarvid

Åke Tott inlade särdeles ära. Gustaf Adolf hade

oemligeo skickat honom ocb Alexander Lesslie

med 200 ryttare och 300 knektar att utforska

| Polackarnes rörelse på Klein-Werder. Vid Gre-

bin faon ban sig helt oförmodadt lockad uti ett

bakhåll, samt på alla sidor omgifven af en öfver-

lägsen fiende. Åke Tott var dock aldrig den

man, som fruktade bugg ocb slag. Han ropade

till sina ryttare, att de skulle gå på som ärlige

Svenskar, bvarefter ban sjelf med svärdet i ban-

den sprängde emot fienden, troget följd af de sina.

Striden var kort, men blodig. Polackarne kunde

ej emotstå det utomordentligt häftiga anfallet.

Svenskarne bröto sig igenom ocb redo bort med
fyra eröfrade fanor. Etthundrafemtio Polackar lågo

efter dem qvar på valplatsen. Gustaf Adolf fäg-

nade sig högeligen öfver denoa sina truppers tap-

perbet ocb lycka. Hela bären uppställdes, samt

midt framfor densamma Tott och hans bussar. I

korta, men kraftiga ord omtalade konungen deras

bragd och tilldömde soldaterne åtskilliga belönin-

gar. Tott dubbade ban inför bela häreo till rid-

dare, och fäste vid hans sida med egen band en

gyldene värja. Då Gustaf Adolf drog till Tyska

kriget, sattes Åke Tott til) anförare för de 16

sqvadroner ryttare, h vilka funnos i bären, och ef-

ter ankomsten till Tyskland var kriget i Mecklen-

burg och sedermera uti det sydligare Neder-Sacb-

sen hufvndsakligen öfverlemnadt åt honom. Han

var då general-major och riksråd sedan Maj må-
nad 1630, blef samma år general af kavalleriet,

och d. 26 Nov. 1631 fältmarskalk. Efter slaget

vid Leipzig, förlades han med sina ryttare vid

gränsen i Landsberg. Hans mest lysande bedrifter

utförde ban i Mecklenburg, ur bvilket land ban

alldeles fördref de kejserlige, bvarefter bao fram-

trängde ända till Hamburg. Meningen var, att

ban också skulle bemäktiga sig Bremen samt se-

dan vinda sig åt söder; men bär mötte honom

Pappenbeim och från denna stund var det slöt mod
hans framgång. Orsaken dertill var förnämligast

hans våldsamma och häftiga lynne, mera egnadt

att föra ryttaresvärdet äo kommandostafven. Re-
dan i Mecklenburg kom ban i öppen träta med
en af dess hertigar. Sedan skulle ban föra kri-

get tillsammans med hertig Georg af Liineburg;

men i stället började de att sinsemellan tvista och

motarbeta b varandra, till gemensam skada och fi-

endens fördel. Tott stannade overksam uti Ham-
burg, skötande sina hundar, hästar ocb nöjen,

samt dessemellan med bård hand hopskrapande

penningar. Sal vins, som var Gustaf Adolfs om-
bud i nämnda stad, varnade bonom flera gånger;

men detta hade blott den följd att ännu mera
uppreta den häftige Tott. "Är det nu'

1

, sade han,

"återigen så illa tillställdt uti Sverige, att bläck-

mästare våga sig att kujonera kavaljerer?" Emel-
lertid väckte det både konungens ocb allmänhe-

tens uppmärksamhet, att de eljest öfver allt se-

grande Svenska vapnen både så föga framgång
nti Neder-Sacbsen, ocb på konungens befallning

måste Salvius ändtligen göra reda för orsakerna.

Denne yrkade enträget att en annan befälhafvare

måtte tillförordnas, ocb samma önskan förspordes

äfven från andra håll. Man ville först gå en me-
delväg, ocb säode Alexander Lesslie till Totts bi-

träde-, men denne blef hindrad af en sjukdom, så-

som några trodde, låtsad, för att ondvika det obe-
hagliga kamratskapet. Frampå våren blef Tott

ändtligen afsalt. "Mina barn ocb barnabarn", sade

ban då till Salvius, "skola en gång hämnas detta

på dig och bela din afföda." Tott skulle, såsom
det först bette, skickas till konungen, för att under

honom åter vänjas vid tukt och krigslydnad ; men
Gustaf Adolf synes ej heller bafva varit angela-

gen om en sådan underbefälbafvare och Tott fick

således resa hem till fäderneslandet igen. Här lät

ban af sina i Tyskland samlade rikedomar ät sig

uppföra det präktiga Ekolsunds slott, der han lefde

med en i Sverige förut osedd prakt, stolt öfver

stora rikedomar, lysande segrar och en börd från

sjelfva Wasabuset. När ban med sin präktigt bo-
spända vagn for fram ocb tillbaka emellan Stock-
holm och Ekolsuod, satte han en synnerlig ära oti

att aldrig vika åt sidan af vägen för någon annan
än för den regerande personen. Han afled d. 15
Juli 1640 på sin gård Lafville i Finland. Hans
ännu namnkunnigare son,

Tott» Clas Åkesson , grefve till Carleby, fri-

herre till Sjundeby, herre till Ekolsund och Le-
bals län, lärer bafva blifvit född omkring år 1631.
Då ban år 1651 först började inträda på hofvet,

var ban en belt ung man med ett skönt ocb lif-

ligt utseende samt begåfvad med mycken qvickbet

ocb Fransysk belefvenbet, ty ban hade erhållit en
del af sin uppfostran uti Frankrike. Derjemte
ägde han en ovanlig färdighet i adliga idrotter,

så att ban geraenligen vid bvarenda ringränning

vann något bland de utsatta prisen. Dessa egen-
skaper, i förening med en viss ridderligbet, hvil-

ken dock ofta nog blef drifven till öfvermod,

förvärfvade bonom snart drottning Christinas syn-
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Hertig» ynnest; bverefter del för honom, likasom

för de andra hennes gunstlingar, gick med skynd-

samma steg till utmärkelser ocb befordringar. Re-
dan 1652 upphöjdes han på en gång till friherre

oeh grefve, såsom det i diplomet hette, för fa-

drens "ansenliga, tappra, vittra och märkliga för-

tjänster." Till grefskap erhöll han Ny-Carleby

socken, utgörande 89 hemman, och dessutom nå-

gra kronogårdar i Österbotten, hvarjemte drott-

ningen visade honom den nådiga utmärkelsen, att

i grefvevapnet få insätta "Vasen", till minne af

hans kongl. härkomst. Året derpå blef han först

öfverste-kammarherre, sedan riksråd onh några

dagar derefter grand capitaine öfver gardet, samt

1653 kansliråd och några dagar före drottningens

afsägelse riksstallmästare. Grefve Clas Tott hade

arft en god del af faderns öfvermod och våld-

samma lynne, också otförde han en mängd envig

inom kort tid. En gång växlade han kulor med
Gustaf Adolf Leweubaupt, bvilken dervid blef krut-

sprängd öfver hela ansigtet. Ett annat bland hans

många envigen ägde rum med medtäflaren Stein-

berg. De voro alldeles ensamme och utan vittnen.

Efter något fäktande sprang Totts värja itu, då

Steinberg frågade, om han ville erkänna sig öf-

vervunnen, men Tott, i stället för svar, sprang

honom under klingan rakt på lifvet. De började

brottas, och föllo omkull, men fortsatte likväl

kampen, tomlande af och an, til) dess de af trött-

bet nödgades släppa hvarandra , hvilket dock skedde

först efter öfverenskommelse att åter mötas, sedan

Tott skaffat sig en ny värja. Christina blef dock

underrättad om striden och förlikte dem. Samma
år om hösten, när Tott utnämndes till grand ca-

pitaine öfver gardet, blef Dohnas afundsjuka så

uppretad, att en utmaning följde. De möttes en-

samme och till häst, då striden fördes med värja

och kämparna tilldelade hvarandra åtskilliga skrå-

mor. Slutligen kastades Dohna ur sadeln ocb Clas

Tott red som segervinnare hem igen. Några må-
nader derefter uppkom emellan Tott och hertig

Adolf Johan en ordvexling, som föranledde utma-

ning från den förres sida. De voro redan bort-

gångne till mötesplatsen, när Christina, som blifvit

underrättad om den tillämnade striden, genom il-

bud befallde dem återvända och tvang dem till

förlikning. Jemte denna stridslystnad, hade Clas

Tott det felet att älska höga spel, och den olyc-

kan att dervid ofta förlora. På en enda afton

tappade han en gång tvåtusen fyrahundra dukater.

Oaktadt detta lefnadssätt, steg Tott beständigt mer

oeh mer i gunst. Under vistandet på Jakobsdal

1653 var han den ende Svensk , som ägde tillträde

till drottningens förtroligare sällskapskrets. Hans

inflytande var till och med så stort, att äfven

gunstlingen Pimentelli trodde försigtigbeten fordra

att en så farlig medta fla re aflägsnades, hvarföre

ban äfven intalade Christina, att Tott borde resa

till Nederländerna, för att der fullkomna sig i

krigsvetenskapen, hvilket denne, ehuru med möda,

dock lyckades att svänga sig ifrån. När Christi-

nas afsägelse nalkades, 6ck hon det infallet, att

Clas Tott borde af henne och i förväg utnämnas

till thronföfjare för den händelse, att prinsen Carl

Gostaf skalle >flida utan arfviogar. Såsom skäl

härför anförde hoa grefve Totts slägtskap med
konungahuset, och till förbindande medel ville bon

använda bans opphöjelse till hertig; men då Axel

Oxenstjerna och Pehr Brahe, bvilka för omslags

skull äfven erbjödos hertiglig värdighet, båda

nndanbådo sig denna ära, förföll slutligen hela

planen. Till ersättning för de svikna förhoppnin-

garna, förskaffade Christina sin gunstling ett anslag

på 200,000 R:dr och godset Ekolsund. Konung
Carl X Gustaf visade äfven Tott mycken bevå-

genhet, och utnämnde honom 1656 till general-

löjtnant. Vid Köpenhamns belägring var han när-

varande, då ban bad som en nåd att få anföra

stormen på staden, viljandes med sitt hafvud an-

svara för en lycklig utgång; men konungen fann

hans förslag vara ett vågspel, ocb då Tott för

Öfrigt påstod sin sak, blef konungen stött ocb

sade, i det han uppstod och satte banden i sidan,

"J synes mig vara något sufficant, kanske rinner

er i sinnet, det ni är af konung Eriks blod, men
kommen ihåg att jag är konung Carl IX:s dot-

terson och Sveriges konung", då Tott bugade sig

och gick* ut oförskräckt. Under Carl XI:s min-

derårighet blef Tott 1664 överståthållare i Stock-

holm, hvilket embete han blott en kort tid för-

valtade. Utnämndes följande året till fältmar-

skalk samt general-guvernör i Lifland, der ban

1666 befullmäktigades att föra direktionen öfver

alla Svenska trupper i Estland, Lifland ocb Ingef-

manland. Sändes 1672 såsom ambassadör extra-

ordinär till Paris, i bvilken egenskap han följande

året öppnade ett fredsmöte i Köln emellan de

krigande makternas sändebud , som då voro der-

städes församlade. Han afled i Paris d. 15 Juli

1674 barnlös, såsom den sista manliga afkomlin-

gen af Axelssönernes lysande ätt. Alltid praktly-

sten ocb slösande, efterlemnade Clas Tott vid sin

död en skuld af 100,000 R:dr, oaktadt tidigt arf-

tagare af en rik fader, samt sjelf hugnad med
rika förläningar ocb jemt sittande vid ganska in-

drägtiga embeten.

Tottari», annex till Knästorp, är beläget i Bara

härad af Malmöbus län; | mil S.S.V. ifrån Lund.

Jordmånen är lera, blandad med sand, ocb skog

saknas. Socknen håller 14 mtl. med en folkmängd

af 500 invånare på en areal af 879 tunnl. Adr.

Lund.

Tonra i Frankrike var en af de få städer, som
lyckades motstå de vilde Norrmännens eröfrings-

och plundringshåg. Förskräckelsen hade gått före

dem, så att invånarne i Tours i största bast för-

bättrat stadens murar, och mottogo med kastspjut

de ann ekande vikingarne. Desse belägrade alla

ingångarna till staden, uppkastade bo) verk, gjor-

de häftiga ocb täta anfall, samt böllo invånarna

strängt inspärrade. Staden sväfvade i den ytter-

sta fara, ocb var nära att blifva med storm inta-

gen. Då togo invånarne den helige Martins ben

nr kyrkan ocb boro dem upp på murarna. Vid

åsynen af dessa heliga qvarlefvor af stadens stora

skyddshelgon, upplifvades hoppet ocb modet bos
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dess försvarare. Vikingarne, okunniga i belä-

gringskonsten och icke vane att finna ett så stort

motstånd, drogo sig tillbaka. I Tours tillskref

man den helige Martin stadens underbara räddning,

en kyrka uppbyggdes till bans ära på det stället,

der man stannat med helgedomarna, ocb en års-

fest firades länge den 12 Maj, dagen då Norrmän-
nen uppbäfde belägringen. Vikingarne, återkomne

till norden, berättade, att i Frackernas land de

döda voro mera att frukta än de lefvande.

Traclienberg i Schlesien; der bolls sommaren
1613 ett sammanträde emellan de förenade monar-
kerna af Ryssland och Preussen, till hvilket kron-

prinsen af Sverige äfven Wano sig, jemte sände-

bud från Österrike. Kronprinsen, bvilken öfver-

allt emot togs med de största ärebetygelser, uppgaf

vid denna sammankomst, som bevistades af alla

de förnämste generalerna i de allierades krigshä-

rar, planen till det" nya fälttåget emot kejsar Na-
poleon. Alla emot Frankrike förbundna härar, som
funnos i Tyskland, indelades i tre stora arméer,

öfver hvilka kejsar Alexander skulle föra öfver-

befälet. Den första, eller stora Böbmiska arméen,

aom utgjorde 180,000 man och bestod af Öster-

rikiska, Preussiska ocb Ryska trupper, ställdes

under österrikiske fältmarskalken von Schwarzen-
berg, den andra, eller den Scblesiska arméen, som
bestod af Preussiska ocb Ryska trupper, ocb var

120,000 man stark, fick Preussiske generalen Blu-

cber till anförare, ocb den tredje, eller Tyska nord-

arméen, som utgjordes af Svenska, Preussiska, Ry-
ska, Engelska, Mecklenburgiska ocb Hanseatiska

trupper, samt innehöll 150,000 man, ställdes un-

der Svenske kronprinsens befäl. Nordarméen skulle

utgöra högra flygeln, Scblesiska arméen centern

ocb Böbmiska arméen den venstra flygeln af bela

den förenade krigsstyrkan, och alla samfäldt age-

ra på sträckningen af ett cirkelsegment, under jemn
sammandragning till den medelpunkt, bvarest Na-
poleon längst qvarstannade. Alla tre arméerna

borde framtåga i lika höjd, och om någondera
anfölls skulle de andra genom ett hastigt fram-
trängande bota fiendens flanker. Allmänna mötes-
platsen skulle slutligen bl i fva Napoleons läger an-

tingen vid Dresden eller Leipzig, och der den af-

görande bufvuddrabbningen med gemensamma kraf-

ter utkämpas.

Trafvenfelt, Erik Carl, son af kaptenen Gott-

hard Wilhelm Trafvenfelt, föddes d. 8 Nov. 1774.
En Beokt Trafvenfelt , son af rumormästaren
Erik Trafvare, hade såsom löjtnant vid adelsfanan

blifvit 1650 upphöjd i adligt stånd, ocb utmärkte
sig såsom ryttmästare under Carl X Gustafs Pol-
ska krig, isynnerhet i slaget vid Warscbau, der

han, tillika med konungen, ensam en gång stred

emot sju Tartarer. Den unge Erik Carl Trafven-

felt blef i föräldrabuset bandledd af enskild in-

formator till tretton års ålder, då ban sändes til)

. Upsala, der han i början studerade juridiken, men
år 1792 begynte, på professor Acrels råd, att

med ifver vinnlägga sig om medicinen. Åren 1794
ocb 1795 var han amanuens vid det akademiska
sjukhuset i Upsala ocb skötte någon tid äfven lä-

karevården vid länslasarettet därstädes. Redan år

1796 både han med högsta loford fullgjort de till

doktorsgraden hörande specimina, hva refter han

vistades i Stockholm, der ban en sommar förrät-

tade läkaretjensten vid krigsakademien på Carl-

berg under en der uppkommen epidemisk scbarla-

kansfeber. Blef 1797 sekreterare i colleginm me-
dicum samt innehade samma år vid doktorspromo-

tionen i Upsala det första hedersrummet. Kirorgie

magister två år derefter, tjenstgjorde han från

1800 till ocb med 1804 såsom brunnsläkare vid

Norrmalms helsobrunn i Stockholm, under bvilken

tid ett vida större antal brunnsgäster än någonsin

bvarken förut eller efteråt besökte denna brunn.

Hindrad i utofo ingen af sitt hufvudyrke såsom prak-

tiserande läkare, genom de trägna göromål, hvil-

ka åtföljde sekreterare-befattningen uti collegium

medicum, begärde ban 1801 afsked från densam-
ma, då ban samma år fick professors namn, be*

der ocb värdighet. Såsom hofvudman för sin ätt

bevistade ban 1809 års riksdag, då han var den

förste som väckte förslaget om nödvändigheten

både af en allmännare samt förbättrad läkarevård

på landet ocb af ett instituts inrättande för bil-

dande af fältläkare. R. af W. O. 1810, beders-

ledamot i collegium medicum 1811 och samma år

ledamot af patriotiska sällskapet. År 18 12 val-

des ban till sekreterare i Svenska läkaresällskapet,

ibland bvars stiftare han varit, ocb samma år le-

damot af vetenskaps-akademien. Utnämndes 1813
till assessor i sundbels-kollegium samt förordnades

vid samma tid till ledamot i fattigvårdsstyrelsen

och uti direktionerna Öfver stora bambuset samt

Danviks hospital, hvilka senare befattningar ban

fortfor att sköta till år 1814, då ban på begä-

ran derifrån entledigades med synnerliga loford öf-

ver sina dervid ådagalagda berömliga omsorger
och ofört rutna nit. Vid samma tid behagade Kongl.

Maj: t med afseende på hans bemödande, att i oaf-

brulen gång bibehålla den nyinförda koppympnin-
gen, tilldela honom en medalj i guld af tio duka-
ters vigt. Förordnades 1816 att vara öfverläkare

vid krigsakademien på Carlberg, då ban anslog sitt

årliga arfvode till uppköp af böcker i läkareveten-

skapen för der tjenstgörande läkare. Lemnade sam-
ma år sekreterare-befattningen i läkaresällskapet,

blef R. af N. O., ocb kallades följande året till

ledamot af medico-pbysikaliska societeten i Erlan-

gen ocb af Norska vetenskaps-sällskapet i Trond-
biem. Erböll sedermera kallelse att vara ledamot

af flera andra lärda sällskap, deribland medicinska

societeten i Marseille, naturforskare-sällskapet i

Moskwa, vetenskaps-societeten i Bonn ocb Socie-

tas Medico-Pbysica i Hoorn i Holland. Blef dess-

utom direktör i enke- ocb pupillkassan, i direk-

tionen öfver Stockholms sparbank, samt ledamot

af flera andra välgörenhets-inrättningar. Utnämn-
des 1832 till medicinalråd i sundhets-kollegium.

Afled d. 17 Jan. 1835. Professor Trafvenfelt var
en af Stockholms mest ansedde och tillitade lä-

kare, isynnerhet för barnsjukdomar. De af honom
utgifna värdefulla medicinska afbandlingar och skrif-

ter uppgå till ett ganska betydligt antal.
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TrafverlilelM , Peter» förot kallad Traf-
rare» son af general-guvernements-sekreteraren

i Finland Johao Jakobsson, började sia bana som
pikenerare vid gardet 1646, hvarefter ban befor-

drades 1652 till korporal, 1654 till kornett och

1656 till löjtnant, i anseende till den stora tap-

perhet han visat vid flera tillfallen, isynnerhet vid

stormningen af Ryssarnes skansar ntanför Kexbo Im.

Utnämnd 165? till kapten, bevistade ban derpå

åtskilliga träffningar, dels emot Ryssarne, dels

emot Polackarne, hvarnnder ban mycket utmärkte

sig för käck bet, särdeles vid Pernaas belägring.

Blef 1658 förordnad till kommendant på Helmets
slott, bvilket dock kort derefter af Polackarne med
stormande band intogs, då ban af grefve Douglas
sändes till konung Carl X Gustaf på Falster, för

att meddela underrättelse om arméens tillstånd och

angelägenbeter. Efter konungens död reducerades

denne förtjente krigare, och måste förblifva tjenst-

lös ända till 1678, då ban ändtligen placerades

såsom major på öfverste Clas Flemings Finska re-

gemente till bäst. Åfven nu utmärkte han sig ge-
nom klokhet och tapperbet, så att ban till belö-

ning härför år 1681 upphöjdes i adligt stånd. Nå-
gon vidare befordran lärer ban dock aldrig bafva

erhållit. Hans dödsår är ej bekant.

Tralieryil, annex till Göteryd, är beläget i Sun-
nerbo härad, 8£ mil S.V. från Wexiö. Laga-ån
går igenom socknen. Den håller 26 mtl. med en

folkmängd af 1,326 personer på en areal af 23,814
tonni., af hvilka 650 äro sjöar och kärr. Adr.

Wexiö.

Traoa» Krik» som skref sig till Reisala och So-
taniemi, och som förut kallade sig Erik Andersson,

adlades 1625. Han var då krigskommissarie, blcf

1626 kommissarie i Lifland ocb Ingermanland, samt

162? tillika ståthållare öfver Dorpat med dess län.

Är 1633 förordnades han till krigskommissarie i

Neder-Sacbsiska kretsen och blef sedermera tillika

öfverste. Synes bafva varit en på sin tid ganska

ansedd och mycket begagnad tjensteman. Hans

adliga ätt är längesedan utgången.

Trancens, Johan Gottnkalli, son af lektorn

i Strengnäs, sedermera prosten ocb kyrkoherden i

Stora MellÖsa, G. Tranoeus, bandleddes i början

af sin fader till bösten 1674, då ban blef student

i Upsala. Idkade der med särdeles flit sina stu-

dier några år, hvarefter ban i Stockholm inöfva-

des i medicinsk praktik af arkiater fljerne, och

tjenstgjorde sommaren 1683 såsom den förste

brnnnsläkare vid Wiksherg. För att ännu vidare

fullkomna sina medicinska kunskaper, företog han

följande året en resa till Holland ocb Frankrike,

hvarnnder han fick doktorsdiplomet 1685 i Rbeims.

Hemkommen till Sverige 1686 fick han af arkia-

ter Hjerne eroottaga låkarebefattningen vid Medevi

brunn, hvarmed han fortfor till 1690, under tiden

åfven praktiserande i Stockholm. Utnämndes 1689

till assessor i colleginm medicum, och 1691 till

amiralitets-läkare i Carlskrona, bvarest ban sedan

nppeböl) sig ända till sin död 1718. Doktor Tra-

nans var en på sin tid ganska ansedd, driftig och

mycket anlitad läkare. Han var en ovanligt tjock

och fyllig man. I afseende härpå berättar pro-

fessor Roberg, som gjorde honom sällskap på bans

utrikes resa, den anekdot, att i Holland en gång
en bafvande qvinna ej kunde se sig mätt på bans

särdeles tjocka ben, samt ej knnde få ur sitt huf-

vud att de voro uppstoppade, förr än hon med
händerna fått taga på dem ocb undersöka förhål-

landet.

Tranan (Grus Cincrea) är en fogel af Vadarnes

ordning, med lång, vid spetsen något konvex näbb,

ovala näsborrar, böga, tjocka, högt öfver knäna
nakna ben ocb medelmåttigt långa, breda vingar.

Denna ståtliga fogel båller i längd 3 eller vanli-

gen 4 fot ocb i vingbredd nära 7. Hon anländer

om våren till norden ocb tågar om bösten deri-

från. Hon flyger högt och lätt, men går lång-

samt ocb med afmätta steg. Hennes röst är hög
och gäll, och bon flyger stundom så högt, att man
väl börer ljudet ur luften, men ej kan se den fly-

gande skaran. Under vandringen flyger bon alllid

i två rader, som framtill sammanstöta i en spet-

sig vinkel, ocb en af sällskapet flyger då främst

samt utgör spetsen i vinkeln. Hon är en symbol
af vaksambeten, ocb då en skock tranor slår ned

på ett åkerfält för att bvila eller beta , finner man
alltid en eller några få af dem på något afstånd

stående på utkik, för att vid någon påkommande
fara gifva de öfriga tecken. Vintern tillbringar

bon i sydligaste Europa och Asien eller ock i

Norra Afrika; men om sommaren anträffas bon på
vidsträckta myror, bedar ocb ängar i de mellersta

och norra trakterna af Skandinavien. Helst håller

bon sig på myrorna i landets nordöstra provinser,

men kläcker äfven i de sydligare, såsom i kärren

i Småland eller i nordöstra Skåne. Hennes föda

ntgöres af så väl växt- som djurrikets alster, så-

som skidfrukter, säd, grön brodd, maskar, insek-

ter, grodor, o. s. v. På sädesfälten blir bon der-

igenom också stundom besvärlig för landt mannen.

Denna fogel är för sin skygghet ocb vaksamhet
svår att skjuta; men kan dock tämjas och blir i

fångenskapen standom så tam, att bon obebindradt

flyger ut ocb kommer tillbaka. Hennes kött är

segt ocb hårdsmält.

Tranarpavad. Der stannade fribetsbjelten En-
gelbrekt Engelbrektsson på sitt tåg 1436 genom
Sverige till landets befriande från Danska fogdar.

Hans afsigt hade varit att äfven rensa Skåne, hvar-

före ban ock inryckte i detta landskap; men då

ban fann en stor mängd samlade Skåningar under

Peder Oxe lägrade på andra sidan om Tranarpavad

för att hindra offergången, ville han ej länge up-

pehålla sig därstädes, utan förnyade sin förut med
Skåningarne slutna fred och drog så till Halland,

bvilket landskap ban snart intog.

Trander den Tlironnke var en ibland de för-

nämste Norske kämpar, bvilka drogo till Sigurd

Rings bistånd emot Harald Hildetand ocb mycket

utmärkte sig bland bjeltarne uti det namnkunniga

Bråvallaslaget.

Tranér, Johan, föddes af bondeföräldrar i Tor-

pa socken af Östergötblands län, d. II ålars 1770,

och uppfostrades i början för landtbruket, ända till
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94 Traftér. Trataltlelm*

des3 att ett falt gjorde honom oförmögen till de

tunga landtmanna-arbetena , då ban sändes till Lin-

köpings skola. Han både då redan fyllt sina 19

ftr och tillgångarna voro ganska ringa, så att ot-

sigterna för bans framkomst syntes länge föga gyn-

nande. Allt detta ersattes dock genom en brin-

nande arbetslust, ett lyckligt minne, en lått upp-,

fatlningsgnfva ocb en glödande åtrå efter utmär-

kelser. Företrädesvis vändes bågen snart till de

klassiska skalderne, bland bvilka ban redan tidigt

med förkärlek omfattade Ovidius, som blef bans

förebild i mera än ett hänseende. På gymnasium

skref han ofta sina tbemata på Latinsk vers och

var ej sällan färdig dermed före sina med prosan

äono svettande kamrater. Vid 23 års ålder, eller

1793, ankom ban till Upsala akademi; men bri-

stande tillgångar tvungo honom en lång tid att

dröja med magistergraden, bvilken ban först år

1800 kunde taga. År 1802 blef han docens i

Romerska litteraturen, ocb blef snart åfven utom

universitetet bekant genom öfversättningar ur Ovi-

dius, hvårföre ban trenne år å rad vann Svenska

akademiens andra pris. Sedermera började han att

i en under en mängd år fortsatt sträcka af dispu-

tationer utgifva Iliaden på Svensk hexameter, bvil-

ken öfversättning väckte ett stort uppseende, ehu-

ru icke i allt åt följdt af bifall. Å ena sidan be-

undrade man den rytmiska, strängt regelbundna fär-

digbeten, förmågan i uttrycket af den imitativa

harmonien, äfvensom fyndigbeten i ordval ocb fint-

ligbeten af djerfva ordfogningar; men å andra si-

dan klandrades med skäl, att ban ofta dref allt

detta utöfver rimlighetens gränsor genom jagt ef-

ter arkaismer och sällsynta landskapsord, sjelf-

gjorda besynnerliga ordfogningar. misslyckade nai-

viteter, samt ett ständigt konstladt experimente-

rande med språket, mera beräknadt på effekt ocb

öfverraskning, än på en trogen efterbildning af

urskriftens grundton. Bland alla bans öfversätt-

ningar blef dock ingen så ryktbar, som den på

Latinsk vers af Tegnérs *Nattvardsbarnen" , bvil-

ken, oaktadt företagets oändliga svårighet, lycka-

des så utomordentligt väl, att läsaren mångenstä-

des tvekar, huruvida icke öfversättningen äger

företräde framför originalet. Vid alla af akade-

mien firade festiviteter, bvarvid ett Latinskt Car-

men ansågs erforderligt, vände man sig alltid till

Tranér, som inom detta fält stod utan like, ja

utan medtäflare. Hans befordran vid akademien

gick dock aldrig längre än till en adjunktsbeställ-

ning, som ban erhöll 1812, b varpå följde profes-

sors titel 1815. Det sökta målet, ett professo-

riat, vann han aldrig. Flera gånger förbigången,

sökte han att som kyrkoherde sluta sin verksam-

het, men rönte äfven å denna väg samma motgån-

gar, till dess ban ändtligen 1825 utnämndes till

kyrkoherde i Söderköping. Det dröjde dock anno

omkring trenne år, innan ban lemnade sitt kära

Upsala, ocb sedan ban nedflyttat till Söderköping,

såg man honom efter få år återkomma till Upsala.

I allmänhet älskade ban lika mycket sällskapslifvet,

der ban sökte utmärka sig så väl genom en skämt-

sam, stundom mindre fin munterhet, som boken el-

ler pennan; men når det gällde, bonde han äfvea

sitta uppe flera nätter å rad. Ehuru medellös och

länge lönlös hopsamlade Tranér dock, redan före

sin afflyttning från universitetet, en temligen bo-

tydlig förmögenhet, förnämligast genom korrige-

ring af krior, Latinska tal ocb disputatiooer, och

af denna förmögenhet gjorde han både i I i fstiden

ocb efter döden ett välgörande bruk. För fattige

ocb boppgifvande ynglingar var bans kassa alltid

tillgänglig. Mest verkade ban för ungdomens fram-

komst genom anskaffande af konditioner, af bvilka

ban måhända bortgaf flera än alla de öfrige lä-

rarne tillsammans, b vilket kostade honom mycken
möda ocb en vidlyftig brefvexling, samt ej sällan

äfven flera förtretligbeter. Hans karakter var on

sällsam sammansättning af starka motsatser. Län-
ge sträng hushållare, föll det honom på hans se-

nare år in att blifva gästfri ocb ståtande. Han
köpte då på auktioner präktiga speglar ocb ljus-

kronor, dyrbara möbler, porsliner och kristaller;

men allt detta från olika tidebvarf ocb i olika

smak, så att hans rum fingo tycke af en roång-

artad möbelbod. Han anställde kaffekalas för frun-

timmer, middagar för frernlingar och goda vänner;

men gästfriheten bortskämdes af fjesk ocb bråk,

samt rätterna, lagade af hans städerska, voro of-

tast osmakliga. De, som besökte bonom, bjödos på
biscboff ur små slipade kristallglas med guldkan-

ter; men dessa voro osköljda samt merändels öf-

verdragna med en skorpa af orenligbet. I sin kläd-

sel beflitade ban sig om elegans; men ofta var

halsduken oren, händerna otvättade, ocb när han

nnder silt sjnklighetstillstånd mottog besök, var

nattmössans färg lik en osnygg gummas. Man be-

rättar i afseende härpå en löjlig anekdot. En frem-

ling ville en gång i Upsala besöka tvenne celebri-

teter, nemligen den mycket gamla fröken Linné

och professor Tranér. Hans ledsagare förde ho-

nom först till den senare, som emottog honom på
sjuksängen i sin orena nattmössa, och sedan han

en halftimma sprakat med professorn, trodde han

sig efter slutadt besök, bafva talat med fröken,

endast förundrande sig öfver gummans oväntade

piggbet. Tranér afled d. 8 Juli 1835. Vid testa-

mentets öppnande befanns ban bafva anslagit en

de) af sin förmögenhet till en hospitals-inrättning

ocb lön åt en läkare i sin födelsesocken, en an-

nan del till stipendier, tvenne för unge idkare af

Latinskt skaldskap och det tredje åt en docent,

samt återstoden åt sin broder, som var bonde.

De af Tranér ntgifna Akademiska disputationer , samt
Latinska och Svenska poemer nppgå till ett betyd-

ligt antal.

Tranhielm, Christer» före sitt adlande kallad

Trana, blef 1678 extra ordinarie och 1680 ordi-

narie kammarskrifvare, samt 1685 bokhållare, så-

som det beter, Öfver ett angeläget ocb sekret ar-

bete, som honom nnder kong). rådet ocb presiden-

ten, grefve Flemings direktion blef anfört rodt att

förrätta. Utom dess sysselsattes han många år i

mililiae-kontoret , der konung Carl XI slutligen upp-

drog åt honom att föra direktorium. År 1 686 bragte

han förpantningsråkningarna till riktighet uti liqvi-
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dations-kommissioaen och utnämndes 1689 til) ka-

mererare i kammar-kollegium. 1 denoa beställning

adlad 1693, uoder N:o 1,271. Död d. 24 Mars

1 70 1. Han» brorson,

Tranliielw, Sten» både i sin ungdom gjort vid-

lyftiga resor, anda till Persien, innan han 1689
befordrades till fänrik vid grefve Bjelkes Svenska

regemente i Drabant. Utmärkte sig der genom
tepperhet och blef uti slaget vid Fleari, efter ett

bard t fäktande, tagen till fånga. Hemkommen till

Sverige, blef nan 1691 fänrik vid Elfsborgs rege-

mente ocb 1694 löjtnant, då ban samma år ad-

lades änder N:o 1 ,3 1 6. Befordrades 1700 till re-

gements-qvartermästare, 1701 till kapten ocb ma-
jor, samt 1710 till öfverstlöjtnant vid Jöoköpings

regemente. Slutligen fick ban 1720 öfverste titel.

Traneiuot en socken i Kinds härad af Elfsborgs

lan, är belägen 4J mil S.O. från Borås ocb till-

bör 2 kl. reg. På några ställen i socknen är

ymnig ocb stark skog; jordmånen är i allmänhet

ojemn eller bergaktig samt föga gifvande. An-
nexer äro Måssebo, Ambjörnarp och Sjötofla. I

socknen märkes: säterierna Ömmestorp, fordom Öd-
tnundstorp, och Limmared, bvarest bland lemnin-

gar från fornåldern förvaras en hjelm, stålskjorta

oeh jernbandske samt 2:ne uråldriga gevär. Den-
na gård bar förr tillhört en egen annexförsamling

till Tranemo, bvilkeo ock hetat Limmared, men
sedan denna församlings kyrka vid Danska krigs-

barens framtågande till Bogesund år 1520 blifvit

uppbränd, sammanslogs Limmared, likasom äfven

bort de refter en annan annexkyrka, Tyggestorp,

innan kort med den förra moderförsamlingen Tra-

nemo. Lämningar efter Limmareds kyrka synas

ännu vid säteriet Limmared, \ mil i norr från

Tranemo; äfvensom märken efter kyrkogårdsmuren

kring Tyggestorp* kyrka äro synbara, | mil öster

nt ifrån Tranemo. Socknen håller 31|- mtl. med
en folkmängd af 1,278 personer på en areal af

38.093 tunnl., bvaraf 1,450 äro sjöar och kärr.

Adr. Svenljnnga.

Traukil, annex till Blomskog, är beläget i Nord-

marks härad af Carlstads län , 11 mil V.S.V. från

Carlstad. Socknen bar skapnad af en kil och sträc-

ker sig emellan sjöarna Stora Led, Foxen och Le-
lången. Marken är ojemn och stenhanden, bestå-

ende mestadels af sandmylla med blandning af

bård lera. Skog finnes mer än till eget bebof.

Socknen håller 8£ mtl. med 737 inbyggare på en

areal af 20.111 tunnl., bvaraf 7,140 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Carlstad.

Trauskjöld, Johan 9 före sitt adlande kallad

Trana, studerade i Upsala ocb gjorde sedan uti

fem år utrikes resor, b varefter bao 1687 utnämn-

des till professor uti matbematiken vid akademieo

i Dorpt. År 1690 förordnades ban till sekrete-

rare vid de Svenska bjelptrupper, som afsändes

till Rbenströmmen, ocb i denna beställning adla-

des ban 1690. Utnämndes 1694 till krigsfiska],

och mot slutet af samma år till direktör öfver

landtmäteriet, nti hvilken befattning ban inlagt

stora förtjenster, så väl genom förbättrandet af

åtskilliga landlkartor öfver Sverige, som genom

särskilda a(fattningar öfver landsvägarna i riket.

Han afled d. 7 Sept. 1609.

Tranaporisedlar. Den 11 Januari 1726 blefvo

de så kallade transportsedlame aldra först utgifna

af banken i Stockholm, ocb år 1836 upphörde nt-

gifvaadet af dessa sedlar. Den största transport-

sedel banken utlemnat är troligen en, af d. 10

Okt. 1817, ntgifven i nuvarande presidenten Skog-
mans namn, å 440,000 R:dr B:ko. Bankosedeln

tillhörde Carl Johan, bvilken dagen efter insatte

den ocb uttog 44 sedlar å 10,000 R:dr B:ko.

Tranatrand 9 annex till Lima, är beläget i Vä-
sterdalarnas fögderi, 21 mil N.V. från Fahlun.

Socknen ntgör en dalsträckning på ömse sidor om
Vesterdalelfven. Marken är i bog grad bruten ocb

ojemn; men skog finnes till öfverflöd. I förening

med Lima , håller socknen 24 mtl. ocb hyser ensam

en befolkning af 1,175 personer på en areal af

omkring 10 qv.-mil. Adr. Gagnef.

Trannio, annex till Tådene, är beläget i Kål-

lands härad, J mil från Wenern och 2 mil V.S.V.

från Lidköping. Marken bar skiftevis berg ocb

slätter. Skogen är otillräcklig för behofvet. Kyr-

kan är af sten och församlingen bar en vexelun-

dervisningsskola, till bvars underhåll prosten Ret-

zius och grosshandlaren Kjellberg hvardera skänkt

2,000 R:dr R:gs. Väderqvarnar finnas bär nästan

vid hvarje gård. Socknen håller 15£ mtl. med

en folkmängd af 298 personer på en areal af

1,180 tunnl. Adr. Lidköping.

Trana* 9 en socken i Uerrestads bärad af Malmö-

bus län, är belägen 2| mil N.N.O. från Ystad

ocb tillhör 3 kl. reg. Åkerjorden är mager, men

höbolet godt. Skog saknas. I socknen märkes:

Boaröds by, \\ mtl., samt Esperöds frälse-säteri,

1* mil., bvilket senare fordom varit med vallar

ocb grafvar omgifvet och befäst. Annex till sock-

nen är Onslunda i Cbristianstads län. Tranås bål-

ler 10 f mtl. med en folkmängd af 840 inbyggare

på en areal af 3,819 tunnl., bvaraf 15 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Ystad.

Tranttrter, Se: Vicker.

TranOJaniia. Så kallas allmänt uti gamla hi-

storiska urkunder det ställe, der konung Walde-

mar år 1274, efter sin hemkomst från vallfarten

till Rom, hade ett sammanträde med sina bröder

ber tigarne Magnus ocb Erik, samt der Magnus of-

fentligen förklarade sin broder uppenbart krig.

Man vet icke bvilket ställe som härmed egentligen

menas, men bar för det mesta gissat på Sträng-

näs. Hos Ericus Olai kallas orten Trenijanees, bvil-

ket icke mycket skiljer sig från nämnda stads namn.

Trapp (Otis) är en fogel af Vadareslägtet, med

kort näbb, böga, starka, öfver knäna nakna ben,

medelmåttiga vingar och starkt afrundad stjert.

Hans färg är spräcklig af svart ocb rostgult, ocb

bannarne bafva vid roten af underkäken ett slags

mustacner af tagellika, 4—5 tum långa fjädrar.

Utvuxen äger den Stora Troppen (Otis Tärda) en

längd af omkring 3£ fot; men bönan är betyd-

ligt mindre. Denna fogel, hvilken synes utgöra

likasom en mellanlänk mellan bönsfoglarne och de

öfriga vadarne, är fly 1 1fogel ocb förekommer bos
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oss sällan afom i Skåne, der bao stundom befinnas

öfversomra på några vidöppna, sandiga filt i sö-

dra och östra trakterna af provinsen. Han ar myc-
ket slog ocb skygg, och om bao på sommaren

förföljes, söker han först undkomma, icke genom
flygande, men genom ett ytterst hastigt springan-

de, bvarvid han flaxar med utbredda vingar. Han

Jefver af gröna örter ocb späda blad, samt af in-

sekter ocb regnmaskar, frön ocb sädesarter m. m.

En mindre art trapp, Lifta Trappen (Otis Tetrax),

förekommer ock någon gång i Sverige, och dess

längd är endast omkring t £- fot. Köttet af den

unga trappen är fint ocb läckert.

Trasten börer till gångfoglarna, har nästan rät

näbb, äggformiga näsborrar ocb medelmåttigt stora

vingar. Han uppehåller sig i stora skogar, byg-

ger der parvis, ocb många af dem draga om hö-

sten till sydligare länder. De äro alla sångfoglar;

men bäst ocb tidigast om våren sjunga dubbel-

trasten ocb talltrasten. De anlägga sitt bo med

mycken omsorg ocb konst, bvarföre det inuti är

så slätt, som om det vore svarfvadt. Deras föda

otgöres om sommaren af insekter ocb maskar, men

om hösten och vintern af åtskilliga slags bär. De

i Sverige förekommande arterna Öro: Mistettrast

(dubbeltrast), Ringtrast , Koltrast , Björktrast , Sång-

trast ocb Rödvingetrast. Af dem äro de 3 först-

nämnda arterna redan i det föregående beskrifna

(se dessa ord). — Björktrasten, som äfven kallas

Snöskata, håller i längd 10|— 10 J tum ocb ving-

bredden utgör 17 J um. Hans bufvud, balsrygg

ocb öfvergump äro askgrå, rygg ocb skuldror ka-

staniebruna ocb undra vingtäckarne bvita. Af alla

trastar på Skandinaviska halfön är denna allmän-

nast ocb förekommer om sommaren till förvånan-

de mängd i nordens barrskogar, bvarestman, der

han slagit sig ned, ofta nästan i bvartenda träd

finner trast bon. Mest synes ban trifvas i den hö-

gre norden; men är talrik äfven i mellersta Sve-

rige ocb bygger äfveo i Smålands och Blekinges

barrskogar. Då denna fogel om hösten skockar

sia: »amman i stora skaror, anses detta som ett

säkert förebud till köld ocb snö, ocb ban har der-

af fått sitt tillnamn af Snöskata. Helst håller ban

sig i sådana skogar och marker, som äro bevuxna

med enbuskar, bvilkas bär om vintern utgöra hans

hufvodsakliga föda. Hans lockton är ett fint qui-

qut , ocb med ett sqvattrande schaschaschak manar

han sina likar till uppbrott. Snöskatan är mycket

skygg, men skjutes helst från skottkoja, der han

sitter i rönnarna , eller ock fångas han med sna-

ror och nät.— Sångtrasten , som äfven kallas Tält-

trast, Kramsfogel, Nattvaka m. m., är något min-

dre i längd än den förra arten, ofvantill olivbmn

och bar de nedre vingtäckarne rostgula. Han fö-

rekommer i alla Svenska landskap, ocb isynnerhet

det norra Sveriges tallskogar genljuda ofta af

hans sång under de ljusa sommarnätterna. Under

lindriga vintrar qvarstannar en del af dem i södra

Sveriges skogar; men de öfriga utflytta till var-

mare länder. Om våren, då de utflyttade åter-

komma, träffas denna fogel i trädgårdar ocb häc-

kar, eller ock på våta ängar ocb vid sidan af

vatten. Hans lockton är ett fint zipp, tipp; men
skrämd ropar han ofta ett bögljuddare jack-jack-

jack. Denna fogel säges äfven mycket älska att

spegla sig i vattenpussar. Hans sång är särdeles

vacker ocb afvexlaode, ocb bao hålles derföre

stundom i bor. — Rödvingetrast , Rödvinge , är den

minsta af detta slägte, ofvantill olivbruo ocb har

de nedra vingtäckarne ocb sidorna brunröda, samt

ett bredt bvitaktigt streck öfver ögonen. Denna

trastart tillhör egentligen de norra ocb nordliga

trakterna af Skandinavien, samt förekommer i Skå-

nes skogslundar ocb trädgårdar endast under sträck-

tiderna, om böst ocb vår. I den högre norden,

Norrland ocb Lappland, tillbringar ban sommaren
ocb fortplantar sitt slägte, samt håller sig då mest

vid lågiändta och buskbevåxta kärr. Hans sång

är der utmärkt behaglig. Hans näste träffas van-

ligen mot medlet af Juni, lågt ned mot marken i

täta buskar. Hans kött, likasom alla trastarters,

är läckert.

Traveutlial, der slöts d. 19 Ang. 1700 en fred,

som gjorde slut på konung Carl XII:s första fejd

med Danmark. Villkoren uti denna märkvärdiga

fred, b varvid den unge bjeltemodige konungen lem-

nade å sido alla egna fördelar, hvilka ban såsom
segervinnare kunnat tilltvinga sig, voro: att ko-

nungen i Danmark ocb Carl XII:s svåger, hertigen

af Holstein, sattes på en alldeles jemnlik fot till

bvarandra i afseende på bertigdömet Holstein, hvil-

ket de gemensamt innehade; att ingendera utom i

trängande nödfall, skulle få hålla större krigsbar

äo 6,000 man; att hertigen skulle äga rättighet

att under vissa villkor taga fremmande trupper i

sin sold; samt att på ingendera sidan några fäst-

ningar skulle få anläggas för nära till gränsen el-

ler de allmänna landsvägarna. Danske konungen
lofvade att från fästningen Cbristianspris ej till-

foga hertigens område någon skada, samt förplik-

tade sig att, såsom skadestånd för det föro tgång-
na anfallet, till messan i Kiel 1701 betala 260,000
R:dr; ändtligen bilades äfven åtskilliga andra smär-
re tvistigheter. Dessutom förband sig Danske ko-
nungen uttryckligen, att bvarken för hvad hittills

förefallit, eller under bvilken annan förevändning

som helst, företaga något emot konungen i Sve-
rige och de öfrige bundsförvandterne, eller på min-
sta vis understödja deras fiender, bvaremot Hol-

steinske hertigen åtog sig i en separat-artikel att

förmå Svenskarne till att skyndsamt lemna Seland.

Holstein utrymdes genast, flottorna vände hem och
redan de första dagarna af September fanns ingen

Svensk soldat mera qvar på Seland; men så snart

den botande faran var förbi, sökte Danska bofvet

allehanda undflykter, för att lemna fredsvillkoren

ouppfylda. Den bestämda ersättniogssumman utbe-

taltes icke, och rustningar företogos, tvärtemot

fredstraktatens innehåll, till Polske konungens un-
derstöd.

Tretlako-cloiii kallas det utslag, som domstol fal-

ler öfver part, som otao förfall uteblifvit ifrån

rätten. Då nemligen parten ej inställer sig, och

ej visat laga förfall, men bevis blifvit företedt att

han fått del af stämningen, upptages saken i alla
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fall och domstolen utletar sanningen efter de be-

visaiegsmedel deo bar att tillgå. Vad emot tred-

sko-dom tillätes, likasom emot aooao dom.

Trefaldlffliets-ifAnclac. Denna söndag, som är

deo först» efter Pingst, bar blifvit fdrordoad till

den heliga treenighetens ara, bvilket brak i slatet

af 12:te seklet först synes nafva appkommit.

TreiTeÖberg» Nile» son af kaptenen vid Jön-

köpings regemente Anders Corry, bvilken ihjel-

sköts på sjelfva vallen vid stormningen af Köpen-

hamn d. 11 Febr. 1659, hade redan 165? ingått

såsom volontär vid Svenska baren, som då tåga-

de till Seland, ocb deltog med tapperbet uti åt-

skilliga krigstillfällen, deribland äfven Köpenhamns

stormning, der ban fick tvenne skott och flera an-

dra blessyrer. År 1659 anställdes ban såsom sim-

pel ryttare vid general-major Lybeckers Skånska

regemente och tjenstgjorde sedan nti sex år så-

som korporal vid Jämtlands regemente. Derefter

var ban i sju år regemeots-qvartermästare vid

samma regemente ocb användes nti sådan egen-

skap mycket nti Brandenbnrgska kriget, till dess

ban nti en träffning r efter ett modigt försvar,

togs till fånga oeh fördes till fästningen Custrin.

Derifrån rymde ban snart på behändigt vis ocb

var kort derefter med uti en skarp skärmytsel

nära Rappin, der ban erhöll icke mindre än sex

farliga skott ocb slutligen återfanns helt naken på

slagfältet bland de döda ntan all sans, sedan ban

så legat ett belt dygn. För sitt vid detta tillfälle

ådagalagda tappra förhållande, befordrades han ge-

nast 1675 till kornett samt ej långt derefter till

löjtnant. Deltog sedan med beröm nti flera föl-

jande strider ocb bevistade bela belägringen af

Stettin. Utnämndes 1680 först till löjtnant ocb

sedan till kapten-löjtnant vid lifregementet till

häst, samt blef 168? ryttmästare derstades. Ad-

lades samma år. Fick slutligen 1 700 afsked med

öfverstlöjtnants karaktär. Ätten utgick med so-

nen, öfverstlöjtnanten vid Nylands ocb Tavastebns

läns kavalleri- regemente, Olof Treffenberg,
som blef ibjelskjuten 1702 uti en affär vid Willna.

TrefTeohJelm» Anden, son af borgmästaren i

Skenninge Jöns Larsson Ränt, föddes d. 23 Nov.

1655, blef 1675 volontär vid gardet ocb 1677

underofficer derstädes, samt sistnämnda år så

illa sårad uti slaget vid, Landskrona, att ban ej

vidare kunde tjena till fot. Befordrades derföre

året derpa till kornett vid lifregementet, bvarifrån

han 168 1 transporterades till Ostgötba kavalleri-

regemente. Utnämndes 1692 till löjtnant ocb 1702

till ryttmästare. Deltog med myckeo utmärkelse

nti landstigningen på Seland, fälttåget i Lifland,

slaget vid Klissow och flera andra tillfällen, samt

blef för sin städse visade tapperbet, 1704 uppböjd

uti adligt stånd. Han blef dödskjuten i slaget vid

Frauenstadt d. 30 Nov. 1704.

Trehörna, en socken i Lysings härad, är belä-

gen 2 £ mil S.S.O. från Skenninge och börer till

3 kl. patron. Socknen har sitt namn af Trebörna

säteri, som är beläget ett litet stycke ifrån kyr-

kan oeh bar pa trönaträtt. Den utgöras af 8 mtl.

med en folkmängd af 940 invånare på en areal

af 6,457 tonni., hvaraf 450 äro sjöar och kärr.

Adr. Boxholm.

Trelleborg, en socken med Maglarp, är belägen i

Skytts härad, vid hafvet, 2$ mil S.S.O..från Malmö.

Marken är jemn, bestående till det mesta af svart-

mylla på lerbotten, och en mindre del af sand oeh
grus. Här finnes ingen skog, ej heller duglig, bränn-

torf. Socknen består egentligen af en stor by,
marknadsplats ocb köping vid bafvet, med reguliert

anlagda gator och gränder, som åunu gifva or-

ten utseende af en stad. Trelleborg kallades i

forntiden Tre Lejons borg ocb var en ganska stor

ocb ansenlig stad, som ägde både fästning, klo-

ster, flere kyrkor ocb ett S:t Jakobs gille. Ännu
hålles bär ärligen marknad i början af våren på
kreatur, och en vanlig marknad i slutet af Juli

månad, ocb handel bedrifves bär för öfrigt med
spannmål ocb alla landtmanna- samt inhemska pro-

dukter. För en del af jordegendomen hålles båts-

män och för en annan utgöres rustning till Skån-
ska dragonregementet , bvårföre ock jorden är styc-

kad ocb delad i tunnland ocb kappland med åsätt

rnstbållsränta ocb båUmansskilling, bvarefter dessa

rustningsskyIdigbeter utgöras. Inbyggarne syssel-

sätta sig allmännast med åkerbruk, bandtverk, sjö-

fart och fiske; i byn finnes äfven eget postkontor,

tullkammare och apolbek, samt en vanlig mindre

skola och fattighus. Norr om byn synas lämnin-

gar af grafvar och vallar. Socknen innehåller 6£
mtl. med 2,010 inbyggare på en areal af 1,759
tonni., hvaraf 2 äro sjöar och kärr.

Trendeleubure;, Haapar, son af kyrkoherden

vid Tyska församlingen i Malmö P. A. Trendelen-

burg, föddas d. 25 Maj 1755 ocb sändes redan

1766 till universitetet i Lund, der ban snart valde

läkarevetenskapen till hufvudföremål för sina studier.

Företog år 1776 en resa till Köpenhamn för att

på det dervarande berömda r
Fredriks hospital" stu-

dera accouchements-vetenskapen och afböra före-

läsningarna. EfI er hemkomsten året derpå till Lund
blef ban medicine licentiat och begaf sig sedan till

Stockholm, der han med mycken ifver begagnade

dåvarande professorn v. Scbulzenbeims undervisning

uti barnförlossnings-vetenskapen och promoverades

1778 till medicine doktor i Lund. Befordrades

samma år till artis obstetricia? adjunkt i Stock-

holm, erhöll 1781 fullmakt att vara stadsfysikus

i Carlshamn, samt fick 1786 professors namn, be-

der ocb värdighet. Förordnades 1787 att vara

lärare nti barnförlossnings-vetenskapen, med säte

i Malmö samt åliggande att undervisa och eppro-

bera samtliga barnmorskor för bela Skåne. Kal-

lades 1813 till ledamot af Svenska läkaresällska-

pet. A (led d. 1 Sept. 1820. Var en af sin tids

berömdaste ocb mest anlitade accoucbörer, samt en

i sin sak skicklig ocb erfaren man, bvarom äfven

hans tlera i hemförlossnings-vetenskapen ntgifna

skrifter vittna. Deribland märkas: Om nuvarande

satt att sköta barnsängshustrur; UudcrråtUlser och

praktiska råd för allmänheten, att rätt och förnuf-

tigt värda hafvande, barnaföderskor, barnsangshu-

strur och nyfödda barn ; Nödiga päminnetser om åter-

införande af bad, ofvers.; Samtal emellan en klok
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«i*66* ocä en enfaldig sjuk bonde, rörande sjukdo-

mar, vidskepelser och öfvernaturliga orsaker Ull sjuk-

domar; Undervisningsbok för barnmorskor) Under"

rättelse för barnaföderskor , m. fl. mindre afhand-

lingar. Sonen,

Trendelenbur*, Filip loden, född d. 28
Febr. 1791, förskaffade sig, ehuru under en allt-

för kort lefnad, äfven rykte såsom en ganska

skickHg läkare. Sedan han genomgått Malmö sko-

ta, blef ban 180? student i Lund, der ban 1811
promoverades till filosofie magister. Redan förut

hade ban börjat studera läkarevetenskapen ocb re-

ste na upp till Stockholm, der ban med stor ifver

vinnlade sig om kemi, anatomi ocb kirurgi. Ef-

ter att bafva undergått kirurgie studiosi-examen,

tjenstgjort på serafimer-lazarettet ocb allmänna

barnbördsbuset, samt blifvit stipendiat i fältläkare-

korpsen, återvände ban till Lund, bvarest ban föll—

gjorde öfriga prestanda. Tjenstgjorde någon tid

såsom bataljonsläkare vid den i Skåne samman-
dragna armce-korpsen ocb såsom fattigläkare uti

Maria församling i hofvudstadeo. Blef 1813 ki-

rurgie magister ocb förordnades till bataljonsläkare

vid lifgardet till bäst, med bvilket ban gjorde

årets fälttåg i Tyskland. Under tiden promoverad

frånvarande till medicine doktor i Lund. Bestred

följande åren flera tillfälliga förordnanden ocb för-

ordnades 18 1 8 till ordinarie ombudsman i sund-

bets- kollegium. Ledde åren 1820 — 1822 sjuk-

vården vid Strandbergska läkare-inrättningen och

skölte dessutom en ganska vidsträckt enskild prak-

tik. Afled d. 18 Jan. 1824, saknad såsom en skick-

lig läkare.

Trettioåriga kriget, bvilket skulle afgöra, hu-

ruvida den genom Luther väckta protestantismen

skulle duka under för katbolicismen eller ej, samt

åndtligen medförde den förras fullkomliga seger,

både redan varat uti tolf bela år, innan Sverige,

som deri skulle skörda sina ärorikaste lagrar, bör-

jade deltaga i detsamma. Allt sedan år 1618 både

de Tyske protestanterne kämpat emot den öfver-

mäktige kejsaren och katbolikerne, samt lidit det

ena nederlaget efter det andra emot kejsarens se-

grande härförare Tilly och Wallenstein. Deras

makt var nu mera nästan helt ocb hållet bruten,

Danske konungen, som försökt komma dem till bi-

stånd, både blifvit slagen ocb tvungen att sluta

en förödmjukande fred, den öfvermodige kejsar

Ferdinand behandlade bela Tyskland med en våld-

sam despotism. Då anropade de förtryckte Ty-
skarne Sveriges konung om bjelp, och d. 24 Juni

1630 landsteg Gustaf II Adolf med 15,000 man
utvalda kärntrupper på Tysklands kust, för att

till sina betryckte trosförvandters bistånd uppträda

emot de af nära 100,000 man bestående kejser-

lige bärarne. Hans uppträdande väckte i början

föga fruktan hos kejsaren, bvilken spefullt yttrade

till Tilly, att man nu fått en liten ny fiende att

bandskas med, och vid det kejserliga hofvet skäm-

tade man öfver den Svenske Snökonuw/en , bvilken

snart skulle smälta för söderns solstrålar; men in-

nan kort fick man andra tankar. Snart både Gu-

staf Adolf gjort sig till herre öfver större delen

•f Pommern, Mecklenburg ocb Brandenbnrg, ehuru

han fcrsigtigt och blott steg för steg framträngde.

Sacbsen tvangs att förena sig med honom, och
slaget vid Leipzig 1631 gjorde honom rådande öf-

ver hela norra Tyskland. Derefter tågade han ner

till Bajern och södra Tyskland, öfverallt skördan-

de nya lagrar. Efter hans beklagansvärda bjelte-

död vid Lutzen 1 632 fortsattes kriget under de ut-

märkte anförarna hertig Bernbard af Sacbsen-Wei-
mar, Horn, Baner, Torstensoo, Wrangel ocb Kö-
nigsmark, ocb en mängd lysande segrar gjorde

Svenska tapperbeten allt mera vidtfrejdad. West-
faliska freden, som slutade detta krig, tillskynda-

de Sverige en stor summa penningar och betydliga

landvinningar; men bvad som var af vida större

vigt än detta, var den högre lyftning, som det

segerfulla trettioåriga kriget gaf åt Svenska na-

tionalkarakteren i allmänhet, och det hedrande an-

seende Svenskarne förvärfvade sig bland Eoropas

öfriga nationer genom sin modiga ocb lyckliga

kamp för folkens frihet och sjelfständighet.

Trettonda*eti» som infaller på den 6 Januari

eller trettonde dagen efter Jul, kallades fordom

äfven: nDe tre helige konungars dag." Enligt den

katolska legenden hade de tre vise männen eller

magerne från österlanden, bvilka infunno sig i

Betblehem för att offra guld, rökelse ocb myrrba

åt verldens nyfödde konung, varit trenne konun-

gar vid namn Kasper, Melchior och Balt hasar,

bvaraf den ene varit en negerkonung. Deras ben

påstås ännu finnas förvarade i staden Köln. På
trettondagen firades i äldre tider den högt aktade

Epifaniefesten, bvilken var äldre än sjelfva Julen,

bvars minne ocb betydelse den innefattade hos de

äldsta kristna församlingarna, bvårföre den äfven

med skäl fick namnet af "Kristi uppenbarelsefest.

På densamma firades minnet af buru Guds herr-

ligbet visat sig på jorden i menniskones son och
Kristi födelsestjerna, uppgången för hedningar till

ett ljus ocb en vägledning, åskådliggjordes ge-
nom afbildningar. Det var till minne bäraf den
seden var öflig, som ännu för några år sedan var
allmän ocb ännu icke alldeles upphört, att gossar

gingo omkring i busen med ljus ocb eo stjerna,

sjungande vissa sånger ocb uppförande ett katbolskt

skådespel.

Trettondaam-»tjernan. Att gä med ljusa sijer-

nan är en ceremoni, som om jularna på skilda

orter forebafves på olika dagar, från Annandag
Jul ända till Tjugondedagen. De då uppträdande

personerna skola vara fem gossar. Tre af dem,
som föreställa de vise mannen, äro klådde i bvi ta

fotsida skjortor, med ett rödt band om lifvet ocb
ett annat af olika färg Öfver bröstet, från höger
till venster, samt ett tredje bundet om venstra

armen. De gå antingen barbufvade eller ock bära

de en pappersmössa, som liknar en Öppen hatt-

kulle, prydd med guld- eller silfverpapper, eller

annat glitter. Stundom är någon af dem svärtad

i ansigtet, för att beteckna en man från "Morie-

land" (en Neger eller Mobr). Den fjerde gossen

är "stjernkonungen", klädd såsom de förre ocb med
samma slags bnfvndbonad. Han bär stjernan, eo
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aexhörnig lykta af färgat papper, upplyst med
brionaode ljus. Deo bäres på eo kapp eller stång

pob hålles i ständig cirkelrörelse. Deo femte är

Jadas med pungen, klädd i afvigväod skinnpäls,

och med eo svart, kägelformig eller trekantig pap-

persmössa på bufvudet. Han plägar ock vara svär-

tad i ansigtet, så framt ej oågoo af de tre vise

männen svärtat sig» Seden härvid är dock på olika

ställen olika. I några delar af Westergötaland fö-

reställer en af desse s. k. "stjärngossar" Htrodes,

samt bär en hvit pappersmössa med två "torn" och

i banden en sabel af träd, under det alla de of-

riga, ntom Judas, bafva samma slags mössor med
blott ett torn. En annan föreställer "Morielands

konong.
n

"Judas" är klädd i afv ig pels och bär

på bufvudet en gammal utsliten mössa samt i hän-

derna eo yxa af träd och en låda, för att deri

förvara de penningar, ban vid tillfallet samman-
tigger. Sällskapet inträder i slagan, sjunger i flera

omgångar och slutar, efter mottagna skänker, med
följande vers:

Hafven tack, hafven tack för redeligan skänk,

Eder skänk skall vara bos Godi betänkt!

Så hafve vi no eo lycksalig god jul!

God natt! god natt!

Trevattna» annex, till Floby, är beläget i Wilske
härad af Skaraborgs län, I * mil V. från Falkö-

ping. | socknen märkes egendomen Salaholm, som
består af 3 \ mtl. frälse-säteri, 6£ frälse, samt

T'g- kronoskatte, tillsammans 9|£ mtl. jemte 10

torp ocb vattenmjölqvarn. Socknen håller 18£-

mtl. med 420 inbyggare på en areal af 4, 1 19

tunnl., hvaraf 10 äro sjöar ocb kärr Adr. Fal-

köping.

Xre-väjra-mot kallades i äldre tider ett sådant

ställe, der trenne vägar möttes, ocb denna benäm-
ning qvarlefver ännu mångenstädes på bygden,

h va rest man fäster en särdeles vidskeplig betydel-

se vid ett d\ likt ställe. Der anses elfvoroa hafva

sin förnämsta samlingsplats, ocb då någon blifvit

oförmodadt sjuk, samt det onda härvid förmenas

komma ur luften, offrar man ej sällan något af

deo sjukas linne eller bår i tre-väga-mot.

Trievald» Samuel, son af en bandtverkare Mår-
ten Trievald i Stockholm, föddes d. 1 Maj 1688,
roen blef, sedan ban genomgått Tyska skolan, vid

femton års ålder student i Upsala. Anställdes 170?

såsom extra ordinarie i riksarkivet ocb reste nå-

gra år senare till Preussen, Hannover, Holland och

England, b varefter ban 1713 förordnades till gu-

vernements-sekreterare i Bremen ocb Verden un-

der Wellingk. Efler konungens återkomst, fick ban

löfte att blifva regeringsråd, men blef i stället

1718 registrator vid utrikes expeditiooen, bvar-

ifråo ban två år senare transporterades till förste

legations-sekreterare vid Braunscbweigska kongres-

sen. I denna beställning adlad 1723. Någon tid

därefter ingick bao i Holsteinsk tjenst, och utnämn-

des 1725 till ho fråd vid gesandtskapet i Sverige.

Med anledning af den lag, som sedermera stifta-

des, att ingen infödd Svensk skulle, vid straff af

landsförvisning, få användas i eo främmande har-

vas tjenst, lemoade hao 1728 Sverige, bvarefter

bao befordrades till legationsråd och guvernör för

prins Angust, 1732 till justitieråd ocb 1738 titt

statsråd. Trievald var begåfvad med ett rikt och
fyndigt hufvud, talade och skref nio språk, samt

författade flera po*mer, som. vunno mycket bifall.

Hao kallades till ledamot af Sveoska vetenskaps-

akademien och af Neder-Sachsiska "Fruktbringande

Sällskapet Afled i Kiel d. 23 Jan. 1743. Hans
broder,

Trievald* 2Haxten, född 1691, slog sig i bör-

jan på handel, som likväl icke ville särdeles lyc-

kas för honom, och hvilken ban snart åter måste
öfvergifva, sedao eo i handelsspekulationer före-

tagen resa till England äfven aflupit fruktlöst.

Stadd qti högsta trångmål, fattade han det beslut,

att med ett skepp afgå till jordens aflägsnaste

länder, då han i detsamma, 1716, gjorde bekant-

skap med den i London då varande Holsteinske

ministern, baron Fabricius, hvilkeo tog honom i

sitt bus och aoväode hooom i flera vigtiga ange-
lagenbeter. Detta banade bonom vägen till flera

bekantskaper med de förnämsta personerna i Loa-
don , och förskaffade bonom äfven en förmånlig an»
ställning på den rike handlanden Rodleys kontor.

Snart lemnades honom uppsigten Öfver dennes sten-

kolsgruvor i New-Castle, då han innan kort bör-

jade med synnerlig ifver studera mekaniken, hvar-

uti ban gjorde framsteg, som förvånade sjelfve

Engelsmännen. Efter tio års vistande i England
återvände ban 1726 till fäderneslandet, der bao
genast byggde ett "eldverk eller nattyg", ocb be-
gyote hålla offentliga föreläsningar öfver fysiken,

med anställda rön, på riddarbuset, der hao ibland

sina många åhörare räknade flere af statens för-

nämste män. Nu utnämndes han till direktor me-
kanikus ocb fick sig af ständerna beviljadt ett år-

ligt anslag af 600 d:r s:mt. Vid Wedevågs och
Qvarnbacka jern- och stålverk sysselsatte ban sig

vidare med jernförädlingen. Blef sedan kapten-

mekanikus vid fortifikationen, ledamot af veten-

skaps-societeten i Upsala, af Engelska lärdoms-so-

cieteten och en af de första ledamöterna i veten-

skaps-akademien. Hans lyckliga ocb verksamma
snille sysselsatte sig med förfärdigande af fierfal-

diga til) naturens utröoande tjenliga verktyg. Om
Konsten att kunna lefca under vattnet skref hao
eo afbandling, som tvenne gånger npplades; om
Korrsken et författade ban äfven en skrift Blaod

hans nyttigaste uppfinningar räknas en vädervex-

lingsmacbin, hvarroed den osonda luft, som gerna

samlar sig i större fartyg, skulle kunna ntdrifvas.

För denna uppfinning erhöll bao belöning både af

Sveriges ocb Frankrikes konungar. Hans Föreläs-

ningar i naturkunnigheten äga stort värde. Eo
hastig död bortryckte bonom år 1747.

Trinneborgi olott på en höjd vid Ulmekärr i

Taoums socken, utgör en labyrinth af omkring

1,000 icke särdeles höga stenar. Om ändamålet

med denna och dylika stensättningar från fornål-

dern är man ej säker, meo eo sägeo är, att an-

klagade, mot hvilka man ej ägde full bevisning,

blefvo i forntiden frikände, om de kunde, utan att
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förvilla sig eller trampa på någon sten, reda tig

ar dessa irrgångar.

Triumvirat». Med detta spenamn plågade Sven-

skarne i sin förbittring benåmna de trenne utlin-

ningarne Radziejowsky , Pimentelii och Ulfeld, hvil-

ka en tid oppeböllo sig vid drottning Christinas

bof, oeb der utgjorde tillsammans ett parti, som
ganska länge nästan uteslutande var i besittning af

drottningens förtroende ocb öfverbopades af hennes

välgerningar. Isynnerhet för Ulfeld oeb Radzie-

jöwsky hyste hvarje redlig man ett djopt förakt.

Den senare mäktade dock ej bibehålla Christinas

ynnest så länge, som de två andra fremlingarne.

Också var han fattig ocb behöfde ofta penninge-

understöd, hvilket Christina hade svårt för att gifva.

Något missförstånd väcktes måhända äfven deraf,

att Radziejowsky hade för Danska sändebodet yp-
pat Ulfelds ocb Svenska bofvets stämplingar. Tvi-

sten blef snart åter bilagd, ocb Christinas nåd åter-

vunnen. Slutligen och när ingenting mera var att

uti Sverige vinna, lemnade Radziejowsky Stock-

holm, vid hvilket tillfälle ban återigen af drott-

ningen erhöll en betydlig samma penningar.

Troll» ITno von» son af ärkebiskopen Samoel

Troilios, föddes d. 24 Febr. 1746. Både redan

1760 förvärfvat sig ett sådant anseende för flit

ocb goda konskaper, att ban då genom en offent-

lig beskickning kallades till Corator Honorarius

för Westmanlands och Dala nationer vid Upsala

akademi. Efter flera aflagda utmärkta och grund-

liga lärdomsprof, blef ban 1770 filosofie magister,

då ban vid promotionen hade första hedersrummet.

Straxt derefter företog ban en utrikes resa genom
Tyskland, Scbweitz, Frankrike ocb England, då

ban besökte flera af dessa länders berömdaste lä-

rosäten. Under resan förde ban en noggrann och

väl affattad dagbok öfver alla märkligare förhål-

landen, akademier, bibliotbeker m. m. Sommaren
1772 afreste ban från London till Island, hvilken

namnkunniga ö ban med sorgfallig uppmärksamhet

i alla hänseenden undersökte. Den resebeskrifning

ban bäröfver utgaf, ocb bvari ban på ett förträff-

ligt sätt skildrat Isländarnes lefnadssätt, kläde-

drägt, byggnader, näringsfång, litteratur m. m.,

bar gifvit honom ett välförtjent rum bland anta-

let af Sveriges lärdaste ocb berömdaste rese-

beskrifvare. Efter hemkomsten 1773 blef ban,

som redan trenne år förut blifvit anställd såsom

e. o. adjunkt vid Westerås gymnasium, prästvigd,

bvarefter ban förordnades till sqvadronspredikant

vid lifregementet till häst. Utnämndes följande

året till regementspastor vid samma regemente,

och 1775 till konungens ordinarie hofpredikant

tamt assessor i bofkonsistorium. Två år senare

befordrades han till konungens öfverbofpredikant

ocb biktfader, i hvilken egenskap honom till-

kom att föra presidium i bofkonsistorium. År
1778 utnämndes ban till pastor primarios i Stock-

holm och året derpå blef ban tbeologie doktor,

då ban både första rummet vid promotionen. Kort

derefter predikant vid serafimer-orden. Utnämn-
des 1780 till biskop i Linköping, inom hvilket

stift ban 1784 anställde det första offentliga prest-

möte oeb isynnerhet med stor flit arbetade Mr
ppfostringsverkets befrämjande, bvarföre han åfvea

1785 kallades till ledamot af nppfostringssällska-

pet. Vid riksdagen 1786 var ban talman för preste-

ståndet under erkebiskopens sjukdom. Samma år bios*

ban ledamot af vitterbets- bistorie- ocb antiqvitets-

akademien, Kom. af N. O. ocb ledamot uti bibel-

kommissionen, samt i nåder utnämnd till Svea ri-

kes erlfebiskop. Såsom sådan firade ban den storm

jubelhögtiden i Upsala 1793, förrättade Gustaf

Ill:s begrafning, samt Gustaf IV Adolfs förmätning

och kröning. Han afled d. 27 Juli 1803, all-

mänt saknad såsom en utmärkt lärd, rättskaffens

och driftig stiftsstyresman.

TrollIne, Samuel, son af prosten ocb kyrko-

herden i Stora Skedvi uti Dalarne, Olof Troilios,

föddes d. 22 Maj 1706. Hans första undervisning

skedde för det mesta under faderns bandledning

till år 1724, då ban blef student i Upsala. Sedan

ban der med synnerlig ifver fortsatt sina studier

i trenne år under de lärde professorerne J. Steuchii

ocb A. Winboms noggranna tillsyn, begaf han sig

till Stockholm, hvarest han tillbragte tvenne år

såsom informator uti det mångkunniga kanslirådet

Rosenadiers bus. År 1729 återvände ban till aka-

demien, der han för sina vidare studier både un-

derstöd, så väl af dubbelt kongl. stipendium, son
af enskild information för några förnäme lärjun-

gar. Några år senare utgaf ban i Upsala en så

väl skrifven ocb om djup lärdom vittnande dispu-

tation: De magnetismo morum naturati, hvilken

han med en sådan synnerlig färdighet försvarade,

att ban utan någon sin egen ansökning samt utan

att något vidare prof äskades, af filosofiska fakul-

teten 1734 utnämndes till magister docens uti

Grekiskan. Ehuru han således bort kunna vänta

en snar ocb förtjent befordran vid akademien,

vände ban dock sina tankar till den presterliga

banan. På undfången kallelse af riksrådet grefve

Bjelke, lät ban 1736 prestviga sig, och snart känd

för sina förträffliga predikogåfvor, erhöll han vid

slutet af samma år fullmakt att vara e. o. hof-

predikant vid kongl. lifdrabant korpsen, bvarefter

ban 1740 utnämndes till ordinarie hofpredikant.

Förordnad 1741 att vara konungens och drottnin-

gens biktfader, tilläts det 'honom icke att emot-

taga kallelsen att vara pastor och amiralitets-su-

perintendent i Carlskrona, hvilket dervarande för-

samling högeligen önskade; men deremot utnämn-

des han till kyrkoherde uti Riddarholms och Bromma
församlingar, bvarjemte ban 1742 blef öfverhof-

predikant, en befattning, som ban fortfor att ut-

öfva till konung Fredriks död. Ar 1745 förflyt-

tades ban till kyrkoherde - beställningen vid S:t

Claras ocb S:t Olofs församlingar i Stockholm. I

egenskap af öfverhofpredikant, fick ban vid början

af år 1748 i uppdrag den särskilda presterliga

befattning, som skulle åtfölja de' af konung Fre-

drik då instiftade riddare-ordnar, ocb gafs ho-

nom tillstånd att bära i en gyldene kedja det

samma embete tillagda ordenstecken. De flera

vigtiga befattningar han nu innehade, och hvilka ban

med synnerlig drift skötte, lemnade honom ett
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vidt Alt att visa sia stora skicklighet och oitfolla

verksamhet. Utom herdevärden öfver tveooe folk-

rika församlingar, dfverioseendet öfver bofförsam-
lingen, bikteo bos konungen, ordenspredikningarna

samt presidium i hofkonsistoriom, måste han egna

sia tid åt oppfostringskommittéen , direktionen öfver

drottningboset, fullmäbtigskapet i banken och vice

ordförandeskapet nti Stockholms stads konsistorium;

detta senare ett så mycket grannlagare värf , som
jost på denna tid det bekanta s. k. Zinzendorffska

svärmeriet med all makt begynte grassera inom

hofvadstaden. Till en rättvis belöning för sina

stora förtjänster och mångåriga trägna arbete, ut-

nämndes Troilius 1751 till biskop i Westerås.

Innan ban fick lemna huvudstaden , måste han dock

applefva den sorgliga tilldragelsen, att vid den

sistnämnda år inträffade stora eldsvåda i Stock-

holm, se icke allenast det af honom bebodda kyr-

koberdehoset läggas i aska, bvarvid han förlorade

större delen af sitt vackra bibliotbek och åtskil-

liga handskrifna lärds samlingar, utan ock se det

genom hans försorg fullbordade fattighuset jemte

sjelfva Clara kyrka med en stor del af församlin-

gens hos i grund nedbrända. Genast började ban

med stor ifver arbeta på skadans botande, så att

redan på fjortonde dagen efter eldsvådan kyrkans

återuppbyggande kunde påbörjas. Vid konung Adolf

Fredriks kröning utnämndes ban till theologie dok-

tor ocb både första rummet vid doktorspromotio-

nen i Upsala 1752. Kallad och utnämnd 1757
till Sveriges erkebiskop, förde han i denna egen-

skap talmanskapet i sitt stånd under 1760 års

långa riksdag, sedan ban redan förut varit leda-

mot vid flera riksmöten. Sistnämnda år kallades

ban till ledamot af vetenskapsakademien. Begåf-

vad med lårdom, snille och lysande predikogåfvor,

var han en af sitt stånds otmärktaste män. Uti

bans af trycket utgifaa predikningar och tal herr-

skar en god smak, ocb man finner dem öfverallt

både tydliga, djupsinniga och uppbyggliga. Med
oförskräckt bjerta frambar han städse sanningen,

ocb arbetade nitiskt för kristendomens upphjel-

pande. Om han stundom var något bäfI ig, var

ban dock tillika snar att förlåta oförrätter. All-

tid glad och skämtsam , var ban ingen hetare af

jordisk fröjd. Ett häftigt slaganfall följde d. 16

Jan. 1764 på någon tids förutgången bräcklighet,

och ändade bans lefnad efter tveone dagars för-

lopp. Barnen upphöjdes i adligt stånd under nam-

net von TroiL

Troll* Med denna föraktliga benämning utmärk-

tes af Götherne de före dem här i Sverige bo-

satte Jötnarne, med bvilka de lågo uti oupphör-

lig* fejder. Eddorna innehålla mångfaldiga berät-

telser om den väldige Tbors strider med de i

bergen boende trollen; huru ban, som kallades

"Trollens fiende", med sin hammare dödade de ond-

skefolla trollen, hvilka folktron snart efter vanlig-

heten föreställde sig såsom vilda och åbäkiga jät-

tar. Ännu i elfte århundradet, sedan den histo-

riska tiden redan ioträdt, omtala häfderna ett sär-

skildt folk, under namn af Troll, bvilket ännu bodde

i några afskiljda bergstrakter, isynnerhet i Små-

land, ocb ofta röfvade till sig qvinnor från lands-

bygden. Många historiska personer voro kända

för att härstamma från de gamla Jötnarne eller

trollen; så t. ex. ledde den mäktige Håkan Jarl

i Norrigo på möderne sin härkomst från Jötnaått,

bvarföre sagan också förmäler att trollen berömde
sig af slågtskapen med honom. Med tiden öfver-

gick föreställningen om troll, till ett begrepp om
fiendtliga andeväsen i allmänhet, ocb en mängd
oförmodade eller oförklarliga olyckshändelser an-

sågos åstadkomna af dem. Blef någon menniska

eller något djur hastigt illa sjuk, ansågs detta

vara trollens verk ocb förorsakadt af s. k. Troll-

skott, eller den trolldom, hvarigenom man fram-

kallade en frånvarande persons bild i ett vatten-

kärl ocb rigtade ett skott mot densamma. Efter

kristendomens införande, blef "Troll" ofta en be-

nämning på bedningarne, ocb många munklegen-

der veta omtala boro de hedniske trollen, som
vredgades på de kristnes kyrkobyggnad ocb icke

konde tåla att höra ljudet af de kristna klockorna,

ofta kastat väldiga stenklippor mot kyrkorna för

att krossa dem; men när detta icke lyckats, dra-

git sig undan djupare inåt bergen. Många under-

liga sägner gingo länge, så väl bär som i Nor-
rige om trollen ocb huru de af heliga och fromma
män beröfvades all sin förmåga att skada. Så t.

ex. berättas det, att en gång, när Olof den He-
lige med sina män rodde förbi en klippfall strand,

ett rytande troll kommit ut ur berget och sagt

till honom:
Kung Olof, med ditt pipuga skägg,

Du seglar för när min badstuguvågg!

hvarpå konungen svarat:

Du troll, med din rock och ten,

Skall bli till sten

Ocb aldrig mer göra skeppare men;
bvilket skall bafva haft till följd, att trollet ge-

nast förvandlades till ett stenblock. Huru trollen

fira julnatten, derom äro många berättelser gängse

öfver hela vår nord. Då är icke godt för en

kristen man att färdas ute. På bedarne rida be-

xor ocb troll hvar om annan, en på en varg, en

annan på en qvast eller ungnssopa, till samlingsplat-

serna, der de dansa under sina stenar. Stora

bergshällar ligga då upplyftade på pelare, ocb

under dem dansa och dricka talrika troll.

Trolldom och dess utöfvande bar uti alla tider

varit ett föremål för den vidskepliga hopens syn-

nerliga funderingar. Redan uti de äldsta tiderna

omtala sagorna, huru Lappar ocb Finnar förstodo

sig på att utöfva trolldom, bvarigenom de troddes

kunna åstadkomma mycket ondt för dem, som rå-

kade ut för deras hätskbet. Äfveo de s. k. Sejd-

konorna ocb Sejdmännen drefto länge bland Sve-

arna sitt på en gång fruktade och föraktade yrke.

Oti tolfte århundradet kommo alla, som bedrefvo

trolldom, onder den andliga domstolen, bvilken

strängeligen skulle efterbålla och straffa trollpac-

kor o. d. , bvarmedman sedan i synnerhet menade

sådana, som företogo Blåkollafärder ocb dylika

upptåg. Ännu i sjuttonde århundradet var tron

på trollpackor och deras inflytande samt djefvn-
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lens makt Öfver menniskoroa gaoska allmän. Uti

1655 års bofartiklar stadgas, att den, som ingår

ett förband med djefvulen eller blir befunnen med
trolldom, skall öfverlemnas åt den verldsliga mak-
ten att bestraffas, och 1669 utfärdades en kung-

lig befallning, att i alla kyrkor anropa God om
bistånd emot djefvulen. Snart följde de märkvär-

diga Trolldomsprocesserna under konung Carl XI:s

regering. Al Iraförst berättade några barn högt

uppe uti det ensamma Norrland, att de blifvit

förda till Blåkulla och der sett många bekanta.

Det synes verkligen i den nordiska naturens still-

het och ensamhet, öfverhufvud i hela dess karak-

ter, ligga något, som gynnar tron på syner ocb

andar. Liksom en farsot utbredde sig vidskepliga

föreställningar öfver rikets alla landskap; de lär-

daste och mest ansedde män delade den allmänna

förbi indelsen. De Svenska sändebuden i Polen till—

akrefvo djefvulen och trollpackorna flottans olycka.

De förnämste Svenske rattslärde, såsom Andreas

Stjärnhök, hvilken dömde med mera besinning och

föreslog en medicinsk undersökning, samt Carl

Lundius, bvilka äfven tog del i undersökningarna,

trodde sjelfve att djefvulen hade visat sig för

dem och ingåfvo derefter till konungen en berät-

telse, som var bekräftad med de heligaste eder.

Under det trolldomsprocesserna sysselsatte Lundi-

us, läste han nemligen, då han gick till sängs en

afton, i en bok, som handlade om spökhistorier,

och då inträffade, vid det han såg npp, att han

blef varse den onde anden i samma gestalt, som
han blifvit beskrifven. Han väckte då sin i samma
rum sofvande ämbetsbroder, som hade en ganska

svag syn ocb berättade händelsen för honom. I

början tviflade Stjernhök, men nu visade sig helf-

vetesanden för dem begge, dock gick han straxt

åter ut på dörren; vakterna hade ej sett någon-

ting. Derpå satte de stolar framför dörren, men
anden trädde -ännu en gång in, försvann dock ge-

nast, då Stjernhök med andliga vapen bekämpade
honom, ocb efterlemnade en odräglig stank, som
äfven vakterne kände. Uppenbarligen var alltsam-

mans blott verkan af en upprörd inbillningskraft,

endast sysselsatt med dessa ämnen; men hvilken

kunde betvifla en berättelse, hvars sanning be-

styrktes af så samvetsgranne och vördnadsvärde

män såsom ögonvittnen? De Svenske Iheologerne

trodde det Blåkullafärderna voro ett planmässigt

verk af djefvulen, den der traktade att missleda

barnens tro. Förgäfves upphöjde några få annor-
lunda tänkande sin röst, antagande alltsammans
för en förvillelse af fantasien och uppställande den

sats, att man icke borde tro den onde, som ta-

lade ur en besatt; länge förgäfves bestredo biskop

Rudbeck och M. Brunnerus i Westerås det för-

vända förfaringssättet. Desse mäns eftertryckliga

föreställningar kastade dock slutligen en ljus stråle

i denna vantrons natt och räddade många männi-
skors lif. Det hjelpte icke, att man till och med
skref ifrån Paris och ogillade de rysliga inqvisi-

tionerna samt förklarade de olyckliga qvinnorna för

fanatismens offer. I alla provinser anställdes ran-

sakningar. I Dalarne blefvo 23 personer år 1668

dömda till döden för trolldom ocb till en del af-

rättade; 200 måste undergå kyrkstraff. I Ånger-

manland tillsatte 71 menniskor lifvet. Till ocb

med en lektor vid Härnösands gymnasium inbillade

sig, att sjelf bafva varit i Blåkulla. Ännu år

1675 var trolldomsväseodet i full gång i Stock-

holm; i rådet nollos öfverläggningar derom; hels

församlingar bådo på det ifrigaste att öfverbeten

dock måtte åtaga sig deras nöd, ty alla nätter

blefvo deras barn, ja äfven fullvuxna personer

bortförda till Blåkulla till satans öfningar. Ko-

nungen uppdrog åt sjelfva bofrätten alt undersöks

saken; Johan Cyllenstjerna föreslog att använda

tortyr, vattenprofvet o. s. v. Med otrolig vårds-

löshet ocb fördomsfullbet fördes processerna; eo

mängd personer instämdes; de vansinnigaste ut-

sagor, de mest dårhuslika infall uppskrefvos med

sorgfälligbet, och voro oftast tillräckliga att göra

fromma, rättskaffens menniskor, bvilka alltid hade

fört en ordentlig och huslig lefnad, förlustiga de-

ras goda namn och hela jordiska lycka. Så för-

säkrade en flicka, att bon äfven sett borgmästares

Thegner och rådmannan Frank bland sällskapet

vid BlåkullafeSterna, och troddes i sin utsago.

Alla fängelser blefvo uppfylda af trollkonstnärer,

och 1676 måste en särskild kommissionsrätt ned-

sättas, hvilken lät många oskyldiga menniskor falla

såsom offer för en obegriplig vansinnighet Slutli-

gen uppenbarades dock en sådan oreda ocb tve"

tydigbet i utsagorna, att ögonen omsider öppnades

äfven på de enfaldigaste domare; de började när-

mare pröfva klagomålen och bevisen, samt upptäckte

i dem dels elakhet, dels dumhet och enfaldighet.

Då ändtligen inställde man de beryktade trolldoms-

processerna, ty värr allt för sent för så mångas

lif och ära, hvilka redan lidit af de enfaldiga

undersökningarna. Trolldom var ända till konung

Gustaf llhs tid upptagen i lagen, bland brott som

kunde åtalas ocb straffas. Straffet var att mista

lifvet; så väl trollkarlen som den der begagnat

hans tjenst var förfallen till dödsstraff. Det ställe

i 1734 års lag som handlade om trolldom blef

omsider till all kraft och verkan upphäfd år

1779. *
Trolle. Om denna urgamla Svenska ätts uppkomst

förmäler sagan följande: En tapper riddare, Her-

we (Arvid) Ulf, som bodde på Ed i Woxlorps soc-

ken, der han hade en borg, som sedan kallades

Trolleborg , red en julmorgon med sitt följe förbi

en backe, der trollen firade sin högtid. En troll*

qvinna bjöd honom då ett dryckeshorn; men bas

fattade detta med ena handen ocb högg med sitt

svärd i den andra handen bufvodet af henne. Der-

på gömde han hornet och for till kyrkan. Pro-

sten och många af kyrkfolket följde honom sedan

till kulleo, der trollen dansat och sågo der den

hufvudlösa kroppen ännu qvarliggande. A Wox-

torps kyrkomur finnes ännu eo målning, som före*

ställer denna händelse. Konungen säges bafva der-

efter befallt riddaren Ulf att kalla sig Trolle. och

taga trollet med afbugget bufvud till sitt skölde-

märke. Det underbara hornet berättas bafva balt

trehundra färger, och förvarades först många hua-
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dra år I Wexiö domkyrka; men n8r Danslarne

1570 brände Wexiö, blef hornet förd t till Dan-
mark. Möjligen antyder den gamla sagan ett till-

fälligt möte emellan den redan kristne riddaren

och några anno hedniska personer, som firade en

afgada fest. Herwe Ulfs ättling,

Trolle, Birger Hnutmon, riksråd och riddare

1365, lefde anno 1381 och skref sig till Birke-

vad. Hao var gift med en logeborg och hade med
henne trenne söner: 1) Birger, riddare; 2) Ar-
vid, lagman i östergöthland och riddare, samt

Erik, riddare. Hans sonson,

Trolie, Birger Blrgersaon, kallad Trolle Un-
ge till Bo, riddare 1427, onderskref konung Eriks

af Pommern och Svenska riksrådets förlikning 1435,

samt bevistade följande året mötena i Wadstena och

Kalmar. Bland rikets råd onderskref han 1441 för-

bandet i Kalmar emellan Sverige och Norrige. Var
väpnare anno 1448; men året derpå namnes ban

riddare. Han säges bafva byggt det slott pä Berg-

qvara, hvars ruin anno täflar med alla dylika i

Sverige uti ansenligbet. Birger Trolle var till en

början höfvidsman öfver Wärend, blef 1446 böf-

vidsman öfver Kalmar och förordnades 1448 af

Carl VIH Knutsson till höfvidsman, i stället för

Måns Gren, öfver belägringsarméen vid Gottlaod,

ocb fortsatte med kraft belägringen, sä att ko-

nung Erik snart ej såg något annat bopp om rädd-

ning öfrigt, än att kasta sig i armarna på Dan-
ska regeringen och af den begära snar undsättning.

För att bindra denna förstärkning, intog Trolle med
stormande band Wisby stad, der Svenska regerin-

geo genast hyllades af borgersltapet. Sedan Måns

Gren någon tid derefter spelat Gottland i Danskar-

nes bänder, anföll Trolle med sina Wärendsboer
förrädaren, intog Lyckeby stad och Lyckeborgs

slott, brände Sölvesborg samt förjagade 1452 Måns

Gren or Blekinge, då han af konung Carl Knuts-

son förordnades till höfvidsman på Lyckeborg. År
1453 var han konung Carls sändebud till mötet

med de Danske legaterne i Ronneby, och 1466 un-

derskref ban i Stockholm rådets förlikning med
erkebiskopen Jöns Bengtsson. Om hösten 1469

grepos Carl Knutssons förtrogne män Birger Trolle

ocb hans son Arvid Trolle, jemte konungens dot-

ter Magdalena, på Wadstena slott genom Wasa-
partiets svek ocb våld, men snart vände sig åter

lyckan ocb de blefvo sina motståndares herrar.

Birger Trolle lefde anno 1476, hans son med
Christina Knutsdotter Blå,

Trolle, Arvid Birs?er*MOfi, till Bergqvara,

Ängsö och Ed, gift med Beata Ivarsdotter Tott,

den mäktige Ivar Totts dotter, och Carl Knuts-

sons dotterdotter, fängslades jemte sin fader i

Wadstena 1469, och drog 1471 till Sten Stures

bistånd i slaget vid Bronkeberg. År 1484 ville

Hr Ivar Tott bafva Arvid Trolle till riksförestån-

dare i Sten Stores ställe, ocb 1496, då rådet

entledigade Hr Sten från riksstyrelsen, beslöts att

Trolle skulle vara ibland de herrar, som borde fö-

restå riket. Emellertid hade Arvid Trolle Kalmar

inne ocb underrättade de Danska sändebuden om
hvad rikets råd gjort, med förklaring, att bvarken

ban eller hans son Erik, eller deras vinner någon-
sin skulle bålla Hr Sten för sin berre. Snart an-

bom konong Hans och fick Kalmar jemte Bork-
holm, bvarefter Arvid Trolle d. 25 Joli 1497 hyl-

lade hooom på riksens råds vägnar. Bland många
andra Svenske herrar slogs Arvid Trolle då äfven

till riddare. Han var 1475 och ännu 1487 höf-

vidsman på Nyköpings slott, sedermera på Stege-

borg ocb slutligen på Borkholm. Han finnes nämnd
bland riksens råd redan 1487; år 1499 var han

lagman i Tio härader. Hans dödsår förmodas vara

1505. Hans äldste son,

Trolle, Krik Arvidsson, till Ebholm ocb Lagnö,

namnes såsom väpnare 1485, ocb blef 1497, på
samma gäng som sin fader, riddare. Han var då

redan lagman i Nerike ocb medlem af rikets råd.

År 1506 åtföljde ban Sten Sture på ting för att

hålla kungsdom, ocb utmärkte sig städse både ge-

nom lärdom och ett ovanligt anspråkslöst sinne-

lag. Efter Svante Stures död, blef Hr Erik Trolle,

på en herredag i Arboga, d. 19 Jan. 1512, af de

högre adlige och andlige berrarne vald till riks-

föreståndare; men som den lägre adeln och me-
nigheten icke godkände detta val, otan påföljande

Maj på Kungsängen utanför Upsala hyllade unge

Hr Sten Sture, h vilket val sedermera i Stockholm

gjordes gällande, gaf Trolle vika. Detta gaf emel-

lertid anledning till en strid på lif ocb död emel-

lan Sturepartiet ocb Trollepartiet. Erik Trolle blef

sedan, 1521, lagman i Upland, utnämnd dertill af

konung Christian, ocb utfärdade såsom sådan, jem-

te sin son erkebiskopen, ett förmaningsbref till Dal-

karlarne, att troget hålla sig vid unionen. Till

straff för deras visade tillgifvenbet för den Danska

saken, lat konung Gustaf Wasa vid Stockholms dag-

tingan 1523 seqvestrera alla de gods och pennin-

gar, som tillhörde de båda Trollarne, bvilka emel-

lertid hade flytt till Danmark, ocb på Söderköpings

möte samma år förklarades de för fäderneslandets

förrädare. Erik Trolle lefde i Danmark anno år

1529, men lärer bafva dött samma år. Han var

gift med den stolta och högdragna fro Ingeborg

Filipsdotter Tott, om hvars bedröfliga ändalykt man
bar följande berättelse: Hon skulle en gäng segla

från Ekbolmen till Lagnö på en storbåt, lastad

med tegel. Då inan kom nära Strengnäs, ämnade
läraren för bennes barn, en magister Christian,

som åtföljde i en mindre båt, dit insegla. Sonen

Gustaf, som hellre följde magistern än sin strän-

ga moder, bad att få göra honom sällskap, ehuru

ban redan var om bord på moderns tegelskuta. Den

stolta frun, som efter vanligheten lätt uppflamma-

de till häftig vrede, blef helt förtörnad öfver gos-

sens djerfbet att begära förändring i moderns re-

dan tillkännagifna beslut, bvarföre bon tog bonom
vid håret och kastade bonom in i magisterns båt,

"och thermed blef ban q var, Sverike till stor ska-

dhe", beter det i den gamla anteckningen härom.

Fro Ingeborg fortsatte derpå seglingen med sina

tre öfriga barn, sittande sjelf vid rodret. Snart

stötte dock båten mot en klippa och begynte sjun-

ka. Då bad folket att få lätta båten genom nå-

gra tegels utkastande; men hon svarade häftigt,
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att den, som understöd sig att utkasta ett enda

tegel, skulle få gifva henne hundra igen. Snart

steg dock vattnet högt i båten. För sent befallte

bon nu dess lättande genom teglens utkastande,

och sjönk till botten med det minsta barnet i fam-

nen. Alla de andra drunknade afven, utom en li-

ten gosse, som räddade sig i en stor pipkanna,

och sedan berättade den olyckliga tilldragelsen.

Detta skedde 1487. Erik Trolles genom anförda

tillfällighet räddade son,

Trolle, Gastar Krikaeou » ett af de hemskaste

namn i våra bäfder, var redan som ung beryktad

för sin lärdom, magister med skicklighet till ocb

med i Grekiskan, bvilken språkkunskap då ännu

var ganska sällsynt i bela Europa och isynnerhet

ovanlig bär i Sverige. Blef redan 1512 domprost

i Linköping ocb 1514 erkebiskop i Upsala, troli-

gen den yngste af alla, som kommit till denna

värdighet. De båda fieodtliga partierna förenade

sig nemligen om att befrämja detta val, Sturar-

nes, för att försona faderns undanträngande från

riksföreståndareskapet, och unionspartiet, för att

Jättare kunna hämnas på sina motståndare. Riks-

föreståndaren Sten Sture erbjöd högtidligen inför

altaret i Upsala domkyrka den nye erkebiskopen

sin hand till försoning och vänskap; men den stol-

le, äregirige prelaten förkastade med trotsigt hån

detta ädla anbud ocb började sina upproriska stämp-

lingar emot landets rättmätige regent, för befräm-

jandet af Danske konungens planer på Sverige.

Slutligen af ständerna förklarad afsatt, insattes han

i fängelse på Westeras slott, och hans slott Sta-

ket blef af det förbittrade folket stormadt samt i

grand förstördt. Efter Sten Stures fall, återkom

ban ocb blef på nytt erkebiskop, då ban tillstyrkte

konung Christians erkännande såsom Sveriges re-

gent, samt utverkade af påfven en bannlysning

emot alls sina motståndare. En verksam rådg if-

vare vid anställandet af det ohyggliga Stockholm-

ska blodbadet, b vilket uppgafs ske till straff för

det emot honom verkställda våld, måste han snart,

belastad med folkets afsky ocb förbannelser, flyk-

ta jemte sin fördrifne konung ur Sverige. Ej långt

derefter öfvergaf b«n denne konung, lemnande ho-

nom åt Danska adelns hämnd samt krönande konung

Fredrik. Utnämnd 1534 till biskop i Odense, eg-

nade denne föga presterlige man dock ringa upp-

märksamhet åt silt stift; deremot deltog han föl-

jande året i slaget vid Oxeberget på Fyen, der

ban blef illa sårad ocb fången. Insattes sedan i

fängelse på Schleswigs slott, bvarest han i bojor

slutade sin oroliga lefnad.

Trollet Joakim, en son af Arvid Birgersson

Trolle, uppträder först år 1517 i vår historia,

när ban, i förening med Severin Norrby, skulle

komma till den belägrade erkebiskopens undsätt-

ning på Staket, men, tillbakaslagen af Gustaf Eriks-

son, med oförrältade ärender måste återvända till-

baka till Danmark. Der blef han slutligen Dansk

riksamiral, bodde på Lillö vid Cbristianstad ocb af-

led år 1546. Sonen,

Trolle» Arvid Joaklmiion, den siste af den-

na ätt bland Sveriges gamle rådsberrar och den

sista i vår historia före Skånes eröfring, blef 1525

lagman i Tio häraders lagsaga ocb sändes 1 534 sf

konung Gustaf I såsom höfvidsman för de hjelp-

trupper, denne då lemnade konung Fredrik i Dan-

mark. Sedan blef ban amiral ocb riksråd. Vid

konung Erik XlV:s kröning slogs ban till riddare

ocb lefde ännu året derefter eller 1562; men se-

dermera saknas alla vidare underrättelser om honom.

Trolle» Thure Arvldanon, en son af Arvid

Birgerssoo, blef 1527 befullmäktigad af konung

Gustaf Wasa att hålla samtal med allmogen uti

Albo bärad i Småland om den pålagda gärden till

riksgäldens afbetalande, då ban vid återfärden blef

försatligen skjuten med en skäkta genom lifvet,

dock ej dödligt. Sedermera blef han 1530 rid-

dare, och 1533 slottslofven på Kalmare slott med

dess stad ocb län jemte Öland, samt följande året

riksråd. Sändes 1535 till Landskrona såsom bi*

trade åt amiralen Måns Somme, bvilken låg der i

vinterqvarter, ocb bevistade 1537 Halmstads möte

med några andra af riksens råd. Höll 1538 all-

mänt ting med allmogen ocb vapensyn öfver bela

Småland. Dog 1555. Hans dotter,

Trolle, Anna, gift 1564 med riddaren Gar) de

Mornay, blef tio år senare enka efter honom, då

hans bufvud föll för bödelssvärdet, till följd af en

upptäckt sammansvärjning emot konung Jobao III,

ocb Öfverlefde sin man i 44 år. Hon utmärkte

sig för en synnerlig frikostigbet, och begåfvade de

flesta kyrkor i Småland med kalkar, patener, skru-

dar ocb dylikt. Äfveo skolorna i Wexiö och Kal-

mar erböllo af henne rika skänker och hennes oo-

derlydande hade alltid i benne en god moder, så

att bon gjorde Trollenamnet åter kärt bland fol-

ket i Sverige. Hon dog 1618 på Helgerum i Glad-

hammars socken, 80 år gammal. Då bon boll p&

att dö, ocb det ringdes i klockan, föll allt folket,

som var på gårdens arbete, på knä ocb bad Gud

for benne. Hon kom sig likväl ännu eo gång före,

ocb då detta drag af tillgifvenbet berättades ben-

ne, efterskänkte hon bvad som ännu ej var efter-

skänkt af restantier hos de fattige. Hennes landt-

bönder hade äfven under hela hennes lifstid lått

åtnjuta mångfaldiga lindringar i sina utlagor till

herrgården.

Trolle, Fredrik, till Näs, en son af Arvid

Nilsson Trolle, bvilken 1689 introducerades på

Svenska riddarbuset, ocb en ättling af Joakim

Trolle, blef den, som åter upplyftade Trolle-ätleo

i Sverige till rikedom och anseende. Sedan bass

äldre broder, Mil» Trolle, som var kapten, stu-

pat vid Fredriksballs belägring 1718, återstod Fre-

drik såsom den ende ättlingen af familjens Svenska

gren. Efter att mycket bafva utmärkt sig under

Garl Xll:s krig, hemkom han såsom öfverstlöjtesDt

från fälttåget, och erhöll genom sitt gifte med

rika Malte Ramels dotter, Brita, en stor förmö-

genhet, af bvilken ban stiftade fideikommisser för

sina barnbarn. Souen, kammarherren Arvid Trol*

le, var föga utmärkt och slutligeo svagsint, och

dennes son, Vredrik, erhöll fideikommisset Trol-

lenäs med Fulltofta, bibehållande namnet Trolto\

barnen af äldsta dottern, Vlvicn, gift med riks-
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rådet Gustaf Bonde, fingo egendomen Trollebolm

till fideikommiss, med skyldighet att antaga nam-
net Troite-Bonde\ de af andra dottern, Sofia K-
lleabetli» gift med general-majoren Löwen, skul-

le upptaga namnet Ttol/e-Lötrcn, och fingo Troile-

*und till fideikommiss, samt de af tredje dottern,

Hilda Brita, gift med grefve Fredrik* Wacbt-
meister, skalle kalla sig Tiolle-Wachtmeister och

erhålla Trotleberg till fideikommiss. Hvarje fidei-

kommiss är skyldigt att underhålla sex fattiga per-

soner af bättre uppfostran, med rikt anslag åt

hvarje. Der står ock i fideikommissbrefvet , att

om en fideikommissarie gifter sig med en ofrälse,

går fideikommisset till Wadstena Itrigsmansbus, till

följd bvaraf äfven en gång inträffade att en Trolle-

Löwen, som förälskade sig i en mamsell Öländer,

måste frånträda fideikommisset åt sin närmaste man.

Fredrik T rolle dog 1770 öfver sjottio år gammal.
Såsom en egen anekdot berättas det, huru sonen

Arvid, förtrytsam öfver att hafva blifvit utesluten

från fideikommissrätten, en gång, när ban i kyr-

kan skulle sjunga: "Låt mina ben fä ro i mina

faders graf!" tvärt afbröt sin sång med det yt-

trande:
r
Inte vill jag ligga bos Näsmannen inte",

så benämnde ban föraktligt fadern.

Trolle* Georv Herman af, son af Danske
kaptenen Herman Trolle, föddes d 28 Okt. 1680,
och gick redan vid tio års ålder till sjös, der ban

sedan lefde sin mesta tid. Under en segling till

Westindien 1698 råkade ban i så stor sjönöd, att

ban måste tillbringa trenne dygn på ett vrak, sit-

tande till stor del i vattnet. Efter fredsslutet emel-

lan Sverige och Danmark, reste han 1701 såsom
styrman på ett Engelskt fartyg till Brasilien, och

blef på återresan tillika med skeppet oppbriogad

af Fransmännen. Ingick sedan såsom styrman i

Holländsk tjenst, och blef derunder vid ett tillfälle

svårt sårad af ett sabelhugg i bufvudet samt af

trenne rännkulor i högra låret. Efter flera be-

svärliga öden och utrikes tjenster till sjös, kom
ban 1706 till Helsingör, i afsigt att gå till fä-

derneslandet; men måste i stället såsom styrman i

Dansk tjenst göra en resa till kusten af Koroman-
del ocb Trankebar för Ostindiska kompaniets räk-

ning. Han var andra gängen på vägen till fäder-

neslandet, när han 1709 uti Sundet uppbringades

och fördes till Köpenhamn, der ban först sattes i

fängelse, men sedan tvangs att tjenstgöra såsom

löjtnant på några Danska örlogsskepp. Omsider

kom ban 1714 hem till Sverige, då han till ami-

ralitets-kollegium i Carlskrona inleronade en utför-

lig berättelse om Danska flottans tillstånd, styrka

och indelning. Utnämndes samma år till kapten,

och gick strax t ut på kryssning i Östersjön. Un-
der de följande årens sjökrig emot Danmark och

Ryssland, inlade ban flera lysande prof på tapper-

het och oförskräckt mod. Efter en svår och blo-

dig drabbning med några Rtska örlogsskepp 1719,
måste ban, jemte de få på skeppet öfverlefvande,

gifva sig fången, då ban fördes till czar Peter,

bvilkeo förgäfves använde all möda, att förmå ho-

nom att ingå i Rysk tjenst. Då han vägrade, må-
tte han, tillika med de öfrige Svenske fångarne,

underkasta sig det ödet, att flyttas* från åttr ena

fängelseorten till den andra ända till år 1722, då

han ändtligen ntvexlades och fick hemresa till fä-

derneslandet. Tjenstgjorde nu en tid vid amirali-

tetet, ocb förde sedan handelsskepp, samt gjorde

flera resor på Holland ocb England. För det i

Sverige bildade Ostindiska kompaniets räkning för-

de ban 1732 skeppet "Fredericus Rex Sueciae" till

Ostindien ocb var den förste, som gjorde en dy-

lik resa från Sverige. Utnämnd 1741 till kom-
mendör-kapten, både han under det derpå följan-

de Ryska kriget befälet öfver en eskader, ocb för-

de 1745 det nya örlogsskeppet "Adolf Fredrik"

till Carlskrona. Vid Svärds-ordens instiftande 1748,

utnämndes ban till riddare deraf. Blef kommendör
vid Stockholms eskader 1754 och scboutbynacbt

eller kontre-amiral 1758. Adlades sistnämnda år

ocb dog d. 8 Febr. 1765. Sonen,

Trolle, Heurik ar, född d. 24 Nov. 1730,
uppgick på ärans trappa i sin faders fotspår, hin-

nande ännu högre än han. Redan belt ung ingick

han i amiralitetets tjenst och beseglade vidt af-

lägsna baf i flera år, livarunder ban äfven deltog

i en skarp sjöträflning, ocb gjordes till fånge i

Amerika. Återkommen till fäderneslandet, blef ban

1758 löjtnant, samt bevistade belägringen af Pee-

nemunde ocb affären vid Anklamer-Febr såsom chef

på galeren "Carlskrona." Äfven i följande årens

fälttåg deltog han, dels såsom stabsadjutant,' dels

såsom öfveradjutant bos kommenderande generalen,

samt ådagalade vid flera tillfällen prof på synner-

lig tapperhet. Befordrades 1761 till kapten vid

arméens flotta ocb 1762 til) major. År 1766 fö-

retog han en utrikes resa, i ändamål att taga kän-

nedom om andra länders sjöväsende och fästnings-

verk. R. af S. O. 1767. Utnämndes 1770 till

öfverstlöjtnant ocb 1772 till öfverste både i ar-

méen ocb vid arméens flotta , bvarjemte ban sam-

ma år blef Kom. af S. O., hvars stora kors ban

fem år senare erhöll. Som bans befordringar fort-

gingo både vid landtarméen ocb flottan, blef han

1775 tillika öfverste för Nylands infanteri-rege-

mente ocb derpå general-major, samt uppböjdes

slutligen 1780 till general-amiral. Uppfostrad un-

der fältmarskalken Ehrensvärd, ifrade ban med nit

och frarogåog för den s. k. arméens eller lilla

flottans sak, emot den stora örlogsflottans många
gynnare. Afled d. 12 Mars 1784.

Trolle-WacIttitieiMter, Carl Axel, till Trol-

leberg, Ljungby och Hallunda, en son af grefve

Fredrik Georg Hans Wacbtmeister till Jobannisbus

ocb Hilda Brita Trolle, föddes d. 9 Maj 1754.

Ingick 1773 uti juslitie-revisionen af konungens

kansli, der ban inom ett år befordrades till ko-

pist, kanslist ocb protokolls-sekreterare, hvarefter

han följande året blef hofjonkare. Hans vidare

befordran gick lika snabbt. Så utnämndes ban

1776 till expeditions-sekreterare, 1777 till adjon-

geradt hofrattsråd oti Götba bofrätt och revisions-

sekreterare, samt 1779 till justitie-kansler och R.

af N. 0. Uppböjdes 1782 till en af rikets her-

rar, 1784 till serafimer-riddare samt 1787 till

riksråd ocb riksdrots samt tillika president i Svea

DeL IV. 14
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bofsätt och Högste ordförande i rikets öfriga hof-

rätter. Ledamot i konungens högsta domstol 1789
oeb samma år kansler för Lands akademi. Entle-

digad från rådsembetet 1791. Bland bans förnäm-

sta åtgärder såsom riksdrots var afskaffandet af

de vid domare-bestå Ilningar fornt vanliga ackor-

der, för öfrigt visade han sig i detta embete all-

tid såsom en rättvis öfverdomare, samt vakade

städse med nit och omsorg öfver lagskipningens

driftiga och oväldiga gång. Vid riksdagen 1789
yrkade den adliga oppositionen, att han skulle

nedlägga sitt embete, för att uttrycka sitt ogil-

lande af konungens förfarande, och han klandrades

vid detta tillfälle högt för sin efter vanligheten

visade uraktlåtenhet att blanda sig i politiken. Sin

sjelfständiga karakter, oaktadt all den beundran

han hyste för Gustaf III, visade han, isynnerhet

vid det tillfälle, då konungen, på riksdagen i

Gefle, ville förmå adeln att underskrifva säker-

hetsakten, och bad riksdrotsen verka för saken.

Denne svarade då: "Jag erkänner Eders Maj:ts

mig bevisade nåd; jag går ännu längre, ty jag

erkänner att mina omständigheter ej tillåta mig
umbära de vedermälen jag deraf njuter; men äran

är mig kärare än egendom, egen frihet, ja sjelf-

va lifvet. Är frågan här att underskrifva säker-

hetsakten mot mitt stånds vilja, så får jag lemna

allt för bedern. Adeln åter underkastar sig hellre

bvad som belst, förrän ståndet underskrifver den-

na akt i riksdagsbeslutet." Genom ett testamente,

som konungen på sin dödsbädd endast underteck-

nade med bokstafven G, insattes riksdrotsen i för-

myndare-regeringen; men riksdrotsen förklarade,

att då konungens testamenten voro underkastade

samma nödvändighet af lagliga formaliteter, som
enskildas, kunde han för sin del ej tillerkänna det

uppvisade dokumentet någon laglig kraft, allra-

minst då ett annat testamente fanns, försed t med
alla de formaliteter, som lagen i dylika fall före-

skrifver. Justitie-kanslers-embetet nedlades 1793,

men återlämnades åt bonom 1796. Under bela

förmyndare-regeringen skötte han sitt embete, men
höll sig så mycket han kunde från politiken. Då
Gustaf IV Adolf emottagit regeringen, började man
anmärka, att riksdrotsens inflytande allt mera till-

tog. Likväl fortfor han att visa sin gamla sjelf-

ständigbet, till den grad, att aktionen emot op-
positionstalans på riddarbuset vid 1800 års riks-

dag måste försiggå ulan bans bandläggning, då

han, oaktadt sitt ifrande deremot, icke lyckats

förhindra densamma. Då den bekanta krigsgärden

skulle påläggas, satte riksdrotsen sig så allvarligt

deremot, att det berättas, det konungen till och

med knutit näfven inför ansigtet på honom. Sam-
ma dag revolutionen inträffade, d. 13 Mars, bars

han, som någon tid varit sjuk och sängliggande,

upp till slottet, der han, sedan hertig Carl först

lofvat honom ständernas snara sammankallande, för-

band sig att till hans tjenst egna sina återstående

dagar. Enligt den nya grundlagen blef rikets drots

1809 den förste justitie statsministern, i bvilken

egenskap han ännu ett par månader deltog i

statsrådets göromål; mea inlemmade derpå sin

afskedsansekao och reste ned till Skåne, der

han afled på Ljungby gård d. 5 April 1810.

Sonen

,

TrtJle-WaclUmeUtei», llams Ctssferlel» föd-

des d. il Sept. 1782, oeb visade redan tidigt af-

gjorda anlag för vetenskapliga och litterära sys-

selsättningar. En Buffon med kolorerade figurer

på faderns bokhylla hade nemligen tidigt råkat i

bans bänder, och fick ett afgörande inflytande på
hela hans bana. Kort derefter blef han student i

Lund. Ingick 1800 såsom aaskultant i Svea hof-

rätt, samt utnämndes redan 1802 till protokolls-

sekreterare i jastitie-revisions-expeditionen, hvar-

efter ban 1 803 adjungerades såsom assessor i Svea

hofrätt. Företog åren 1804— 1805 en utrikes re-

sa, bvarunder ban o tnämodes till lagman i Skåne.

Adjungerad såsom bofrättsråd i Svea hofrätt sam-

ma år, tillförordnad revisions-sekreterare 1806,
samt under- ceremonimästare vid Kongl. Maj:ts or-

den. Nämndes 1809 till jnstitie-kansler och blef

Kom. af N. 0. samt deltog följande året såsom

ledamot i lagkommittéen och några andra kom-
mittéer. Erhöll 1817 på begäran afsked från jo-

stitie-kanslers-embetet, då nan på samma gång for-

klarades för en af rikets herrar. Seraf.-riddare 1824.

Utnämnd till justitie statsminister 1840; men un-

danbad sig. Hedersledamot af land tbruks-akade-

mien 1817, ledamot af vetenskaps-akademien 1822,

och hedersledamot af vetenskaps-societeten i Up~
sala 1831. G refve Trolle-Wachtmeister, som lade

första grunden till professor Nilssons ryktbarhet,

började snart derefter göra kemi och mineralogi

till sitt bufvndstudium, oeb förvärfvade sig snart

i dessa vetenskaper ett aktadt namn. Om sina

första kemiska studier yttrar ban sig sjelf på föl-

jande sätt: Mag lät genom en bekant presentera

mig hos den då för mig alldeles okände Berzelins,

med anhållan, att få arbeta på bans laboratorium.

Berzelius, som icke såg i min vetenskapliga åtrå

annat än lust att kunna experimentera med litet

lekverk, mottog mig böfligt men kallt, förklaran-

de att bans laboratorium stode mig när som helst

öppet, men att ban vore för mycket sysselsatt, för

att der kunna lemna mig någon undervisning, hän-

visande mig för öfrigt till sin lärobok. Jag tac-

kade för den tillåtelse jag fått, laborerade om
söndagarna och stundom ett par timmar inuti vec-

kan. Några laboranter, som jag der träffade ut-

med mig vid spisen, voro mig till stor bjelp för

de första handgreppen. Efter någon tid fann Ber-

zelius, att det var litet mera allvare med justitie-

kanslerens kemi, än ban både förmodat, och ban

började taga sig af mig med ett nit och en be-

redvillighet, hvaraf minnet bevaras i ett tacksamt

bjerta." Grefve Trolle-Wacbtmeister egnade sig

sedan med framgång åt mineralogiens studium,

bvarigenom ban äfven i detta afseende förvärfvade

s\g ett aktadt vetenskapligt namn. Såsom politisk

person visade hnn sig redan allt ifrån ungdomen
frisinnad, och tillhörde under Gustaf IV Adolfs se-

nare regeringsår oppositionen. Han drog sig dock

så tidigt från ämbetsmannabanan, att mångeo sett

i fråga bans rätt, att åt det enskilda lifvet så
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anar* offra krafter, hvilka roderoeslandet kände
keböfva.

Vvolleh^lnit beläget 8 mil N. om Lund, i On-
ijö hårad och Torlösa socken, är en af Skånes

betydligaste sätesgårdar, bestående af 6-,*^ mtl.

»ed 66 mtl. underlydande frälsehemman och 63
torp i flera kringliggande socknar. Gården ägdes

från 1538—1687 af familjen Tott och bette då

Eriksholm; men såldes sistnämnde år till kansli-

rådet Herlof Trolle och öfvergick år 1770 efter

öfverstlöjtnantea Fr. Trolles död, änder namn af

Trolleholm och såsom fideikommiss till hans dot-

ter Vivika Trolle , enka efter riksrådet grefve Gu-
staf Bonde, h vilkas äldsta manliga afkomlingar

den sedermera skalle tillfalla, med förbindelse för

fideikom miss-innebafvåren att antaga Trolle-åttens

namn ocb vapen. Riksrådinnan Bonde dog år

1806 ocb hennes son, grefven oeh bofmarskalken

Trolle Bonde mottog då Trollebolm. Gården äger

70 tunnors utsäde i svag jordmån och böbergniog

till 1,000 å 1,200 lass. Mangården består af en

stor ocb prydlig grundmurad bofvudbyggning 3

våningar hög med 4 torn ocb 2 flygelbyggningar,

allt omgifvet af en djup graf med 2:ne stenbroar.

Trådgården bar fordom varit ett kärr, men är nu

prydligt inrättad i Pransysk smak ocb håller i

vidd 16 tonni. Vid gården finnes 1 vattenqvarn,

1 väderqvarn, 1 sågverk, 1 tegelbruk ocb nöd-
torftig skog.

Trolleniis, ett säteri i Nås socken af Malmöbos
län, utgör 5 J hemman, bvarunder lyda 9£ hem-
man iasocbne och 19^- utsockne; gården äger

150 tunnors utsäde, medelmåttigt böbol ocb till-

räcklig skog, förnämligast af bok. Mangårdsbygg-
ningen, uppförd år 1559 af en Tage Tbott, är tre

våningar hög med två mindre flyglar. Dess mu-
rar till större delen af höggen sten, äro ovanligt

massiva, ty de hålla i tjocklek 3| aln. Släg-

terna Tott oeh Trolle bafva sedan år 1559 öm-
sevis varit gårdens ägare; men öfverstlöjtnanten

Fredrik Trolle gjorde år 1768 gården till fidei-

kommiss inom sin slägt ocb gaf den sitt nuvarande

namn (förut Nås). Utom hofvudbyggniogen finnes

här ett inspektorsbostålle, bränneri, vattenqvarn,

ridhus m. m. , samt 2:ne af parker i Engelsk smak
emgifna vackra ocb betydliga trädgårdar. Borg-
gården var fordom omgifven af graf med vind-

brygga, ocb tecken efter vallar, ocb kanongluggar

synas ännu i husets öfversta delar. Konung Carl

XI hade i April månad år 1677 bär i åtta dagar

sitt högqvarter. Ägaren till Trollenäs utnäm-
ner alternativt med konungen pastor i socknens

kyrka.

V*?e>lle»lott var under näfrättstiderna ett näste,

beläget i Nafverstads socken af norra Bohuslän,

och utgöres nu af en i djupaste skogen liggande,

på alla sidor brant klippa, bvars plan, 70 steg

lång och 60 bred, år kransad af en mur, som på

sina ställen ännu qvarligger till 4 alnars böjd.

Detta slott var således beläget i vilda fjället och

en sägen går ännu om ett sjöslag, som fordom

hållits på Bollaresjöo mellan "prinsen på Troll"

eller Trolleslott oeh några närboende "konungar."

TrollhKttan. Fyra stora vattenfall i Götba elf
v

som hindra floden att vara segelbar, bafva af ål-

der borit detta namn. Särskild t kallas de Gullo-,

Toppö-, Stampeströms- och ttelfoetesfatlen oeh upp-

taga tillsammans en sträcka af 600 famnar. Ne-
danför Helfvetesfallen , förekommer en vik af elf-

ven med häftig strömhvirfvel, som bär namn af

Oiide håla samt ännu något längre ned Fioltbergi-

strömmen, som äfven stundom räknas till Troll-

hättefallen och tillika med Helfvetesfallen utgöra

en böjd af 32 fot. Trollhättefallens sammantagna
böjd utgör deremot omkring 111 fot. Längre ned,

omkring £ mil från Trollhättan, förekommer dess-

utom i Götba elf fallet vid Åkersström om 3}
fots böjd samt ett annat, 2 mil nedanföre vid

Lilla Edet
y
om 10 fots höjd. — Redan konung

Gustaf I lärer varit betänkt att till undvikande af

dessa hinder för segelfarten bär anlägga kanaler;

men nödvändigare omsorger hindrade honom och

Carl IX blef den förste af våra konungar, som här

egentligen lade band vid verket. Dock inskränkte

sig bans åtgärd till anläggningar af den s. k. Carls

gra/, bvilken från sjön Waesbotten (straxt norr om
Götba elfs utlopp ur Wenern) leddes ned till elf-

ven och hvarigenom fallen vid Rånnnm undvikas.

Under Gustaf II Adolfs tid anlades en sluss vid

Lilla Edet. Först mot slutet af konung Carl XII:s

regering uppkom åter fråga om anläggning af en

segelfart förbi Trollhättefallen, och den berömde
Polhem skolie då utföra verket; men bristen på
penningar ocb konungens snart inträffade död hin-

drade företaget. Från 1742—1772 arbetades åter

på dammen vid Kafvelströmmen (straxt vid ut-

loppet af Götba elf, på södra sidan), äfvensom

grefve Ekeblads sluss ocb Polhems sluss, blefvo

då med mycket besvär ocb kostnad anlagda, men
utan att arbetet i sin helhet bann till fullbordan.

Under Gustaf III:s regering, byggdes i Carls graf

tvenne nya slossar, som fingo namn af Gustafs

slussar ocb en ny sluss vid Åkersström blef då äf-

ven fullbordad. År 1793 Öfverläts hela slussar-

betet till ett bolag, bvars skyldighet det skulle

vara att inom sex år fullborda kanal-arbetet och
sedan underhålla det. Företaget blef då stäldt

på aktier om 100 R:dr r:gs bvardera, ocb mer än

tillräcklig summa till arbetets fullbordande blef på
detta satt anskaffad. Svårast blef arbetet vid

Åkersjö, der kanalen genom slussar måste sänkas.

De tre nedre slussarne fingo då namnet NordeoaU,

Trollhätte- direktionen samt Chalmers ocb Bagge samt
de 5 öfre, högre upp i berget, namnen Carl Gu-
staf, Sofia Magdalena, Dorothea Wilhelmina oeh

Gustaf Adolf. Ändtligen konde då kanalen öppnas

ocb första fartyget passerade slossarne d. t b Aog.

1800. År 1810, då Götba kanals anläggniog no-

slöts, började segelleden mellan Wenern ocb kef-

vet att åter väcka ökad uppmärksamhet, och man
insåg då nyttan och vigt en af att Trollbättekanal

bragtes till enahanda dimensioner med dem , hvilka

åt Götba kanal voro gifna. Dertill fattades dock
betydligt, emedan vid låg sjö icke ens 6 fots djup-

gående fartyg konde passera dessa farvatten. I

mån af sina tillgångar var ock det 1793 oktro-
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jerade bolaget betänkt att vidtaga derhän syftande

förbättringar, och verkställde bland annat, med
en kostnad af öfver 200,000 R:dr, en ombyggnad
af slossea ocb kanalen vid Lilla Edet, hvilka na

utvidgades till likbet med Götba kanals dimen-

sioner på andra sidan el fveo vid Ström. År
1823 tillförordnades på grefve B. von Plåtens un-

derdåniga framställning af Kongl. Maj: t en särskild

direktion under benämning: Kongl. direktion öfver

segelfarten mellan Wenern ocb bafvet, b vilken di-

rektion äfvenledes sökte verka för samma ändamål

genom öppnandet af en kanal förbi Stallbacka

strömdrag, dragvägars anläggning, muddringars

förrättande på åtskilliga ställen m. m. Dessa be-

mödanden voro dock otillräckliga för ändamålets

vinnande, bvarföre ständerna år 1834, under för-

klaring "att Trollhätte kanals bringande till lika

dimensioner med dem Götba kanal äger, vore af

ett stort nationelt intresse ocb företrädesvis vig-

tigt för Sveriges handel ccb sjöfart" till Kongl.

Maj:t öfverlemnade att af öfverskotten å afgifter

till bandels- ocb sjöfartsfonden anvisa medel för

berörde ändamål, såvida sådant bidrag å statens

sida befanns vara erforderligt. Efter på konungens

föranstaltande då uppgjordt kostnadsförslag, som
af kommitterade beräknades till 1,624,000 R:dr

B:ko, förklarade no det gamla Trollhätte-bolaget

sig af omständigheterna vara förbindradt att det

i ocb för sagde ändamåls vinnande erforderliga

arbete ombesörja; men erbjöd sig att mot en kon-

tant godtgörelse af 55 Rrdr per aktie, jemte fri-

het från allt vidare ansvar, från sig öfverlåta

verket med allt bvad dertill hörde. Genom en

kongl. kungörelse af d. 9 Dec. 1836 kungjor-

des då öppnandet af subskription till deltagande

i ett nytt bolag, som, under namn af Nya

Trollhätte kanal- och slussverks bolag, komme
att utföra ej mindre utvidgandet af Trollhätte

kanal och byggnaden af nya slussar vid Trollhät-

tan, till lika dimensioner med dem vid Götba ka-

nal, än äfven de dermed förenade arbeten i Götba

elf ofvan om Trollhättan samt till och med 300
alnar nedom Ströms kanal, i hvilket bolag infödde

eller utländske män ägde teckna sig för en eller

flera till innebafvaren ställda aktier på 500 Rrdr

Brko bvardera. Bland de förmåner som i den

kongl. kungörelsen tillförsäkrades detta bolag, var

den väsendtligaste ett årligt bidrag af 50,000

R:dr ur bandels- och sjöfartsfonden, hvilket i mor

än 40 år skulle fortfara. Den subskription som

härmed påbjöds, ledde dock ej till målet, emedan

antalet af tecknade aktier blef för litet (tillsam-

mans blott 131). Ett enskildt handelsbus, Scbön

& Komp. erbjöd sig nu att på villkor, som i ringa

mån skilde sig fråu de i kongl. kungörelsen upp-

gifna, öfvertaga Trollhätte kanals ombyggnad jemte

ofrige derrned förenade åligganden. Detta anbud

antogs af Kongl. Maj:t, med några förändringar;

det nya bolaget skulle nu med 419,875 R:dr B:ko

utlösa det gamla, bvaremot det ägde att i 25 års

tid i och för kanalbyggnaden påräkna 60,000 Rrdr

B:ko årligen, som af handels- och sjöfarts-fonden

skulle ntgå. Till vinnande af lika dimensioner med

Götba kanals, skulle den nya TroHhätte-kanaleiis

djup blifva 10 fot vid lägsta vattenyta, de nya

slussarnes bredd i portöppningen 24 fot med till-

ökning af 5 decimaltum eller deröfver allt efter

sänkningsdjupet, samt deras längd inom slusspor-

tarne minst 120 fot. Såvida icke arbetskostna-

derna med 200,000 R:dr B:ko öfversteg den i för-

slaget beräknade summa af 1,624,000 Rrdr, skulle

bolaget efter 25 års förlopp ifrån arbetets början

till kronan erlägga en afgift af 10,000 Rrdr Brko

samt i alla fall allt, bvarmed hebållne årliga in-

komsten öfverstiger 100,000 Rrdr. Beböfves t

och för arbetenas utförande anslag af allmänna

medel utöfver en summa af 1,824,000 R:dr, sä

skulle i sådant fall nämnda årliga afgift af 10,000

Rrdr ovillkorligen efter 25 års förlopp erläggas.

Hufvudsabligen under dessa villkor jemte åliggan-

det att allt framgent sörja för kanalverkets un-

derhåll, skulle nya Trollhätte kanalboiag med full

äganderätt få ostördt besitta Trollhätte gamla och

nya kanal- och slussverk samt för sin räkning

framgent få uppbara afgifter vid så väl Trollhätte

kanal och* slussar, som för farten å Götba elf,

efter gällande taxor ocb bestämmelser. Inom sjn

år från arbetenas börjao (Maj månad 1838) skulle

verket vara fullbordadt; storamirals-embetets tre-

dje afdelning skulle äga tillse att arbetena utför-

des i öfverensstämmelse med den af Kongl. Majrt

i nåder fastställda planen samt om dess fortskri-

dande bos konungen göra anmälan. I enlighet

med dessa grunder bedrefs det nya kanal-arbetet

med skicklighet och drift, under Hr major-meka-
nikus Erikssons insiktsfulla ledning, ocb den nya

kanalen vann på vårtiden år 1844 sin fullbordan.

Troll-mntfr (Aetbalium flavum) är en temligen

allmän, smörlik svamp, som ganska hastigt opp-

växer på fuktiga ställen ocb på många orter af

ålder ansetts vara en lemning efter trollen. Man
tror att då denna svamp skadas, äfven trollet li-

der, ocb det är de rföre i vissa landsorter icke

ovanligt att kasta troll-smör på elden att för-

brännas, då man ock med mjuka spön slår eller

piskar rundt omkring lågan. Man tror sig dermed

förgöra trollpackan samt genom piskningar äfven

pina henne.

Trolorninsr* Den bör ske i giftomans och 4 vitt-

nens närvaro, 2 å mannens ocb två å qvinnans

vägnar, eljest är den ogild, om giftoman dera

kärer, ocb bote då bvardera, som sig olagligen

fäst, 10 daler. Men den får ock ske skrifteligen,

med giftomans samtycke. Ej må någon trolofvas,

som icke kan Luthers kateches ocb begått Herrans

nattvard. Fäster annan än giftoman, bote 15 da-

ler, ocb fästning vare ogild. Fäster giftomao mö
åt tvenne, bote 30 daler. Fäster man sig den

qvinna, som förr lagligen fäst är, bote bao 15

ocb bon 30 daler, ocb bafven förverkat gåfvorna

till de fattiga. Fäster man sig tvenne, bote 30
daler, ocb vare den första fästning gild, ändå att

ban den senare bäfdat. Vill den förra ej gifta

aig med honom, bl i fve han då med den senare

vigd. Fäster man sig ovetande deo som förr fast

är, vare saklös, och den brottslige bote 30 daler;
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gilde skadan oeb hafve förverkat till den saklöse

de gåfvor, som densamme både fått och gifvit.

Är någon anoorlooda till skilnad i fästning väl-

lande, eller faster ban sig den ban för skyldskap

eller annat binder ej åkta må, vare las samma.
Åro begge lika vållande, bafve förverkat gåfvorna

oeb bote bvardera 20 daler. Våller annandera

mer och annandera mindre, bote den bålften, som
mindre våller; men gåfvorna vare förbrntna till

de fattiga. Kommer okänd man oeb gifver sig

ut för annat namn eller stånd oeb varder qvinna

deraf bedragen till fästning med honom bote 80
daler, hälften till henne oeb bålften till de fat-

tiga, bafve ock till benne förbrotit gåfvorna oeb
fastoingen vare ogild. Varder någon tvungen /ill

fästning, oeb låter ej märka sitt samtycke, sedan

ban ntom tvång är, vare fästning ogild, der ej

fåstebjon hvarandra häfdat bafva. Ha fver endera

före fästningen hemlig sjukdom, som smittosam

och obotlig är, eller efteråt deri råkat, såsom
spetälska, fallandesot, vanvett, raseri, eller ve-

derstyggliga och stora fel oeb lyten, gånge fäst-

ning åter. Samma lag vare, der endera för eller

efter fästning begått lägersmål, eller annan ger-

ning, som rörer dess goda namn. Var det förut

kunnigt, gånge då ej fästning åter. Kommer bat

och bitterhet fåstebjon emellan af andra besyn-

nerliga orsaker, som ej kunnige voro, förrän fäst-

ning skedde, och vill den ene skiljas och den an-

dre ej, döme rätten till skilnad. Pinnes ej sådane

orsaker, då må deo brottslige ej bygga äktenskap

med någon annan, så länge den öfvergifne ej för-

likt är; fy lie ock skadan. Fäster man sig druc-

ken eller varder svikligen dertill förledd, vare

fästning ogild. Reser man egenvilligt bort från

sin fasteqvinna och blifver, emot hennes samtycke,

borta ofver 1 år, äge bon rätt till skilnad. Vilja

fåstebjon skiljas åt oeb bafva de hvarandra ej

häfdat, behöfva de endast anmäla det i domkapit-

let, utan att förut inställa sig vid domstol. Gifva

fåstebjon hvarandra gåfvor, för äktenskaps skull,

oeb dör sedan fasteqvinna, gifve då fasteman till

den dödas arfvingar allt igen, hvad han fått, och

tage åter bvad ban gifvit. Dör fästeman ifrån

fasteqvinna, tage Ibon sina gåfvor åter, och he-

bålle hvad henne gifvet var i lösören. — Tro-

lofning i ordentlig ordning ägde vanligtvis rum

bos de gamle Svenskarne, då ej den råa se-

den att med våld taga sig bostrur gjordes gällande.

Vid trolofningen gåfvos vissa skänker åt bruden,

bvilka 6ngo namn af Fdstefd, och hvarigenom bon,

som sedan kallades Fåslekona eller Pnnteqvinna,

ansågs vara logligen fästad vid brudgummen. Re-
dan Tacitus talar om skänker som gåfvos vid för-

lofningar bos de gamle Germanerne oeb bestodo

dessa merändels uti oxar, en betslad bäst samt

vapeo, bvilket stämmer något när Öfverens med
de gåfvor, som omtalas i vår gamla giftmålabalb

,

nemligen sadel, betsel, gångare, armkåpa oeb

bätta.

Tros» stad otgör ett eget pastorat i Daga kon-

trakt af Nyköpings län och tillhör 3 kl. konsist.

Staden var i äldre tider belägen £ mil högre opp

vid den nn s. k. Trosa by, men blef på 1600-
talet Ditflyttad till Trosa-åns mynning. Ilar är en

god hamn, och små fartyg kunna gå upp till bron

midt för torget. Dande) idkas med spanmål, vik-

tualier, kreatur, jordfrukter m. m., men för öfrigt

utgör fiske och sjöfart stadens förnämsta näring.

En del af borgerskapet eller de s. k. Skärborgame
idka godt strömmings- och torskfiske i skären

utanför staden ända till Landsort och strömmingen

afsättes vid midsommartiden med fiskeri-idkarnes

egna båtar till städerna omkring Mälaren, samt

om hösten till Nyköping och Norrköping. Folk-

mängden besteg sig år 1844 till 534 personer.

Hus och gårdar i staden voro 143. Stadens ägor

bestodo af 5 1 mil. och 633 tunnl. jord, hvaraf

120 nyttjades till åker, 140 till äng och 373
voro skog och utmark. Marknad hålles här årli-

gen d. 26 Okt. Staden är skyldig att hålla 6

stadsbåtsmän. År 4 825 funnos bär blott 2:ne

bandiande, som försågo skärgården med salt,

spanmål, lin, hampa och några specerier. Staden

fick sina privilegier förnyade af kooung Carl IX

åren 1609, 1610, 1611. Den stjres af en borg-

mästare, börer till 5:te klassens städer och bar

N:o 73. Dess vapeo är en halfmåne öfver en

båt med 2:ne par åror, men det nu brukliga si-

gillet bar en grip. Ett kongl. postkontor finnes

här. Toll-inspektoren börer till Stockholms di-

strikt eller central-distriktet. Stadens komminister

besörjer barnundervisningen.

Trona landsförsamling, en socken med Wagnbärad

i Hölebo härad af Nyköpings län, är belägen vid

Östersjön, * mil N.N.V. från Trosa och tillhör 2

kl. konsist. I socknen ligger Thureholm (se detta

ord) och i socknens kyrka, som innan Trosa stads

flyttning var stadskyrka, har Bjelkeslägten sin

graf, och äfven Christina G>llenstjerna, som är

1556 afled på flörningsholm, bar bär varit jordad,

fastän dess qvarlefvor uppbrunno med kyrkan år

1773. Socknen håller 29 1 mtl. med 830 invå-

nare på en areal af 11,456 tunn)., hvaraf 310
äro sjöar och kärr.

Troatibodar» Bodar till förvarande af indelta

arméens tross- och otredningspersedlar, i den mån
de af passevolantörerne aflemnas, äro oumera på

mänga ställen uppbyggda och derjemte genom ett

kongl. bref af d. 27 Febr. 1821 stadgadt, att de

nödiga magasinshus till uppläggande af proviant-

persedlar, på arméens mötesplatser hädanefter byg-

gas, äfven trossbodar under samma tak skola upp-

föras, till förvarande af de effekter som vid samma
mötesplats böra vara upplagda. Sådana trossbodar

skola dels af kronan, dels af rust- och rotehållare

anskaffas oeb underhållas. Det förra gäller de

indelta rusthålls-regementena, hvilkas trossbodar

krigskollegium ombesörjer; Nerikes regemente, som

bar sin trossbod uppförd vid Christinebamn ; Werm-
lands regemente, som bar 2:ne trossbodar vid re-

gementets mötesplats och den tredje vid hemma-

net Jämnemon; Skånska infanteri-regementerna

,

hvilkas trossbodar äro uppförda vid Uerrevads klo-

ster och Tvedöra mötesplats; samt YYermlands

fältjägare- regemente, som mot byrå begagnar en
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trossbed vM möteeplatsen Trossois. Åfvea bevä-

ringsmanskapet äger, till förvarande af tina nödiga

persedlar, trossbodar vid mötesplatserna på stats-

verkets bekostnad eppförda eller mot hyra anskaf-

fade. Hvad deremot de indelta roterade infan-

teri-regementena beträffar, så är stadgadt, att till

förvarande af deras tross- och utredningspersedlar

en trossbed skall finnas vid bvart kompani och att

denna å kompani-chefs- beståHet skall uppföras, på
det kompani-chefen må deröfver kunna hafva en

desto närmare tillsyn; och skola således dessa

trosshodar af rust- och rotehållarne sjelfve anskaf-

fas och underhållas* Dock åligger det i allman-

het soldaterne, att, sedan rotehållarne framfört

nödigt byggnadsvirke till trossbodars byggnad,

sjelfve förrätta byggnadsarbetet jemte dervid nö-

diga reparationer. Från skyldighet till biträde med
arbete dervid äro endast soldaterne vid Wester-

bottens och Norrbottens fältjägare-korpser undan-

tagna; varandes deremot vid dessa båda regemen-

ten hela bördan lagd på rotehållarne. I afscende

på trossbodarnes inrättning äro ock särskildta fö-

reskrifter gifna, dels i afseende på byggnadssät-

tet, för att trygga husen mot råttor, dels att de

skola vara anlagde med 2:ne bottnar, för att kunna

rymma så väl vagnar som andra trosspersedlar,

samt kunna lätt vädras m. m. Från skyldigheten

att vidkännas någon kostnad eller besvär till tross-

bodars uppbyggande äro extra rotehållare alldeles

befriade.

Trosellein, Claee Bllechert, föddes i Augu-

sti 1719 uti Lofta af Kalmsre län och Linköpings

stift, der hans fader var kyrkoherde. För större

delen af sin verksamhetstid förenad med Lunds

akademi, var han ett af detta lärosätes förnämsta

professors- originaler under senare hälften af sist-

förflutne århundrade; men gjorde sig tillika på det

högsta förtjent af akademien, då han, som ifrån

största fattigdom arbetat sig opp till en ansenlig

förmögenhet, blef en af detta läroverks störste

välgörare. Sedan han genomgått skola och gym-
nasium i Linköping, dimitterades han 173? med

med hedrande bevis om grundliga kunsksper till

akademien i Upsala, der ban uppehöll sig till

1741, då hau begaf sig till Lund, der han 1745
promoverades till filosofie magister. Kort derefter

anställdes ban såsom doceos i praktiska filosofien,

och 1750 förordnades ban till oecon. 4 comm. doceos

i Upsala, i bvilken egenskap han höll daglig8 fö-

reläsningar för ett talrikt auditorium. En mång-

årig befattning med enskild undervisning hade dit-

tills förskaffat honom ett nödtorftigt uppehälle.

Prestvigd 1754, tog han missiv såsom adjunkt vid

S:t Nicolai församling, der ban, som det heter,
nmed flit och ömhet*, tjenstgjorde i fem år. År
1756 hade han blifvit utnämnd till kongl. bof-

predikant med tar och befordringsrätt och 1758

erhöll han nådig fullmakt att i denna egenskap

verkligen uppvakta vid hofvet; men vid samma
tid förordnades han til t oecon. professor vid aka-

demien i Lund, der ban dock ej erhöll professors

lön förr än år 1774, eller sedan han tjänstgjort

såsom ord. professor uti mer än femton år. Emel-

lertid hugnades han med tbeologie doktorshatten

vid akademiens sekularfest 1768 och erhöll föl-

jande året fullmakt på Bardeberga och Sandby
prebendepastorat, bvarvid han hedrades med prost-

titel. Genom sin utomordentliga arbetsförmåga

och stora sparsamnet var ban icke allenast i stånd

att , ehuru länge svagt aflönad , anständigt försörja

sig, utan afven att samla förmögenhet, bvilken

ban redan tidigt började använda till akademiens

bästa. Så gaf han tid efter annan ansenliga ka-
pitaler såsom stående fond till ett stipendium för

en oeconomie studerande och lön för en oecon.

adjunkturs bestridande vid Lunds akademi. År
1786 erhöll han på begäran afsked från sin pro-

fessorsbefattning, och efter en bedröflig ålderdom,

hufvudsakligen utmärkt af ett olyckligt husligt lif,

efter ett på sista åren ingånget olämpligt gifter-

mål, afled ban d. I Nov. 1794. Trozelii skrifter

utgöras af 114 disputationer ; tvenne orationer;

tvenne äreminnen, ett åminnelsetal; ett tacksägel-

setal, beskrifning på en tröskmascbin m. fl. över-
sättningar. Såsom prof på den originella vältalig-

bet, på b vilken denne författare ofta slår sig ut,

må följande tjena: "Ho hafver", säger ban i en

afhandling om biskötseln, "gifvit silkesmatkarne in

att arbeta för våra skönbeter i verlden? Ho baf-

ver påmint dem, att emot vintren göra sig hus

af oräknelige kringsvepte silkestrådar, hvilka de

af sig sjelfva utspinna? I denna fast präktiga graf

afbida de sedan en art af uppståndelse; de få vin-

gar, af hvilka de i första skapelsen ingenting ve-

tat. Ho vet bättre att virka harleqvinskläder än

klädesmalet, att göra konstiga kaprioler på ryg-
gen än Elater, att dansa sirligare boppdans öfver

kärren än aftonflugaa? Vattenbien, dessa arbets-

lösa lättingar och vällustiga bussar, förnöta sser-

ändels sin tid med lustresor och sådana nöjen, som
till ingenting duga, och så väfva dessa älskogi-

piltar öfver sin regentinna ett nät eller sparrlakan

så att knappt någon mera än Astrild får vara

åskådare af det som då för bänder bafves. Intet

folk eller slägte kan hafva renare kärlek och mer
smickerlös vördnad för sin öfverbet än Biee." Biand

hans snilleprof i bunden stil, må anföras följande

verser ur en dedikation till fäderneslandet:

"Då branvinsdrycken intagit din smak,
Af dig icke supen kan lemnas;

Som gör dig så munter, så modig, så rak,

Att bokref och krämpor ej nämnas;

Så skrif dig till minnes knng Gustaf, din far,

Som känner din styrka och svaga,

Och på din bushållning uppmärksamhet har,

Och sorg om din trefnad vill draga.

Han for din hushållnings så nödtorft som hjälp

fin högvis inrättning vidtagit,

Var derföre lydig, med lagbrott ej stjälp,

Så har du i vinning tilltagit

TrnajotsMsa Toevtaems hade från år 1260 med
aå stort beröm varit banik i Lund , att han enhäl-

ligt kallades till ärkebiskop 1276 efter den aflid-

ne ärkebiskopen Erland. Han reste genast till Rom,
der ban utverkade oppbäfvandet af det interdikt,

som då uti 17 hala år, eller alltsedan ärkebiskop
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Jakobs fängslande, bvilnt öfver Danmark, samt
återskaffade detta rike således fri otöfning af guds-
tjeusteo. Vid samma tillfälle ingiek bao med påf-
ven den öfverenskommelse , att så väl han som
alla bans eftertrådare skalle, får erhållande af

palltum eller erkebisbopsskradens utmärkande pryd-
nad, till apostoliska räntekammaren hvarje gång
erlägga den betydliga samman af 4,000 Rbenska
gyllen. Så snart han hemkommit till sitt stift,

företog bao sig genast att återställa skick och
ordning inom godstjensten , bvilkeo noder interdik-

tet råkat i fullkomligt lägervall. Till vinnaode af

detta ändamål företog ban sig år 1279 mångfal-
diga visitationer, icke allenast inom silt eget stift

ulan éfver bela Daomark, och då ban öfver allt

fann ganska mycket som fordrade förbättring, på-
bjöd ban ett allmänt natiooalmöte, som skulle hål-

las i Wedel, der rikets alla biskopar borde sam-
las; men innan detta kommit till stånd, afled den
nitiske erkebiskopen d. 2 Maj 1280.
Trullebor* kallas oti forntida handlingar ett ar-

gammalt slott i Allmanderyd inom Kinnevaldsbyg-
den, der änoa, på ett näs emellan Hakeqvams å

och en liten insjö, benämnd Hartgrepas Lögetråg,
flera lemoingar och sägner efter borgen finnas.

Dit kom äfven Engelbrekt änder frihetskriget med
sin talrika bondebär. Der bodde då en Dansk fog-
de, en af Smålänningarnes många förtryckare, som
genast tog till flykten, bvarefter borgen i grand
förstördes. Enligt en mycket gammal saga, skall

oti den äldsta forntiden en stad, vid namn Tröja,

varit belägen invid borgen, der anno en gård, be-
nämnd Trojamdta, ligger. De gamla oti denna
bygd veta att berätta, det en dalpil blifvit foonen

invuxen oti en derstädes fälld åldrig björk, samt
i jorden derinvid en gammaldags sporre af ovan-
lig skepnad ocb storlek, allt minnen efter forntida

strider, som der ägt rum.

Tfunuieliåerf. Se: Fernaverken.

Trät. En afdeloing af mäseslägtet kallas Trut,

bvaraf flera särskilda arter förekomma. Eo af

dem är Gråtruten, som håller i längd nära 2 fot,

bar ask blå mantel ocb är b vit om bofvud, bals,

stjert ocb alla nedre kroppsdelar; hans vingar äro

mellan 1 och 2 tum längre än stjerteo. Han fö-

rekommer i Kattegat vid Bobusskären, samt äfven

i Sveriges östra skärgård ocb lefver der på hol-

marna, vanligen i stora skockar. Norrut träffas

ban ända inom polcirkeln vid Finnmarkens ocb
Nordlaodens kuster. Han åtföljer fiskstimmarna

och skjuter ofta or löften ned i vattnet för att

fånga fiskar, bvilka, jemte fogelangar, fogelägg,

musslor ocb dylikt åtgöra hans föda. Hans kött

är osmakligt och fjädern spröd och oduglig. En
annan art, Hoit-truten, bar ljust askblå mantel,

år i längd nästan som den förra, bar gul näbb,

och bnfvudet, stjerten, vingspetsarne m. m. rent

bvita. Han tillhör egentligen den högsta norden,

såsom Island och Grönland, men bar dock blifvit

skjuten äfven i Östersjön. En tredje art, Hafs-

truten, har svart rygg, skiffersvart mantel och

bvita ben; bans längd är något öfver 2 fot. Gam-
mal, har han likasom de båda förra arterna en gul-

aktig näbb. Förekommer vid Sveriges så väl östia

som vestra kuster, men talrikare i Östersjön. Lef-
ver i spridd flock, stundom tillsammans med fisk-

måsarna, ocb är skygg och varsam. Han lägger

&gg Pa fk*r eller holmar, helst åt hafssidan, ocb

år glupsk och rofaktig. Fiskar, så väl lefvaade

som döda, samt fogelägg och musslor m. m., ut-

göra hans föda. Köttet är tranigt, och äfven hans

don och fjäder för menniskans behof odugliga.

Try. Se: Benved.

Tryckfrihet i Sverige är icke äldre än sedan år

1766. Förut fanns censur öfver skrifter, och grund-

satsen af en fri yttranderätt genom pressen var

icke erkänd. Att tryckfrihet saknades, var ett af

de största felen i frihetstidens statsförfattning. Men
vid 1765 års riksdag beslöts att en allmän tryck-

frihet skulle beviljas, och den första tryckfrihets-

förordningen utkom med helgd af grundlag 1766.

Den försvann genom 1772 års revolution, då ko-
nong Gustaf III opphäfde alla gällande grondlagar.

Men tryckfriheten återställdes snart genom eo kung-

lig förordniog 1774, dock ntan att erhålla helg-

den af grundlag. Den blef sedermera inskränkt

1780 genom ett stadgande, som gjorde boktryc-

karen ansvarig för skriftens innehåll, och ytter!*-*

gare 1798 genom eo ny förordning, som förbjöd

utgifvandet af periodiska skrifter, utan särskild t

tillstånd. Genom 1809 års statsförändring blef

tryckfriheten åter frigifven ocb den nya tryckfri-

hetsförordningen, som utkom 1810, erhöll naturen

af grondlag. Den ändrades 1812 genom upprät-

taodet af indragningsmakten, eller hofkaoslerens

rättighet att otan dom och ransakning inställa ut-

gifvandet af tidningar, som denne embetsman fan-

nit förgripliga. En annan förändring tillkom 1815
genom inrättandet af jury i ocb för behandlingen

af tryckfrihetsmål. För öfrigt har tryckfrihetsla-

gen, likasom de andra grundlagarna, tidt ocb ofta

varit föremål för smärre föräodringar. Den nuva-

rande tryckfrihetslagen är dock i det bela den-

samma, som antogs 1812, ocb bär äfven datum af

detta år. Tryckfrihetens grundsatser enligt Sveask

lag äro, dels att skrifter få utgifvas i bvad ämne
som helst, samt utan tillstånd och utan något i

förväg lagdt hinder, således utan censor; dels oek

att de blott kunna dömas af laga domstol ocb ef-

ter den rättegångsordning tryckfrihetslagen utsta-

kar. Eo skrift kan således icke godtyckligen för-

bjodas. Med fribeten att utgifva skrifter är nära

förenad fribeten att anlägga tryckeri ocb idka bok-

handel, för bvilka företag icke heller fordras nå-

got tillstånd. Brottslig kan en skrift blifva an-

tingen derigenom, att den innehåller en brottslig

syftning, t. ex. uppmaning till uppror, hädelse

emot Gnd, vanvördnad emot konungens majestät,

vilseledande osanningar, förakt för seder och an-

ständighet, smädelse emot enskilda personer o. s.

v., eller ock derigenom, att deo innehåller sådana

saker, som äro undantagna ifrån rättigheten att

trycka allting. Vissa offentliga handlingar, såsom

protokoller bos rikets ständer ocb inför konungen,

få nemligen icke tryckas ntan vederbörligt till-

stånd o. s. v., men i aHmänhet ar det rättighet
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för bvar och en att utgifva offentliga akter. Be-

vakningen ofver tryckfrihetens missbruk tillhör bvar

och en enskild målsägande, som finner sig förför-

delad i en tryckt skrift; å statens vägnar bevakas

tryckfriheten af jostitie statsministern och justitie-

kansleren. Omsorgen är delad emellan dessa båda

på det sätt, att justitie statsministern beslutar om
tryckfrihetsaktion skall ske eller ej, och jostitie-

kansleren ntförer såsom aktör den beslutade rätte-

gången. Jostitie statsministern kan antingen ak-

tionera med eller utan seqvester; hans rättighet

är nemligen att före rättegångens början låta se-

qvestera skriften. Men om detta skett, inträder

hans pligt att inom en viss kort tid börja rätte-

gång. Domstol i tryckfrihetsmål är stadsrätten i

den stad, der tryckeriet är beläget ocbj i högre

instans bofrätt och högsta domstol. Befattningen

med tryckfrihetsmål är delad emellan jury och dom-

stol på det sätt, att juryn besvarar frågan om den

anklagade är skyldig eller ej efter det emot ho-

nom åberopade lagrummet, domstolen deremot lå-

ter först, innan juryn sammanträd» , saken utage-

ras genom skrift vexling parterne emellan, och se-

dan, efter juryns börande, afkonnar den utslag

med tillämpning, i fall att juryns svar blifvit fäl-

lande, af det straff som tryckfrihetslag eller all-

män lag föreskri fver. Ty äfven allmänna lagens

stadganden komma i fråga, enär tryckfrihetslagen

på många ställen hänvisar till allmänna lagen.

Straffen för trvckfrihetsbrott konna derföre blifva

mycket olika, dödsstraff, landsflykt, fängelse, böter.

Tryck frlheftt-koitimittéen är föreskrifveo i re-

geringsformen. Dess ändamål uppgifves der vara

att bevaka tryckfrihetens belgd. Justitie ombuds-

mannen, bvilken det åligger att med särdeles upp-

märksamhet följa tryckfrihetens utveckling, är sjelf-

skrifven ordförande i kommittéen, som för öfrigt

består af sex ledamöter, utaf hvilka tvenne böra

vara lagfarna män. Dessa sex ledamöter väljas vid

hvarje riksdag. Ständerna utse sex elektorer af

bvarje stånd, bvilka sedermera samfäldt utvälja

tryckfribets-kommittéens ledamöter. Denna kom-
mitté, eboro vald af rikets ständer genom deras

särskildt utsedde elektorer, är dock icke något

utskott af ständerna, utan väljes äfven ibland helt

andra personer än riksdagsmännen. Då tryckfri-

hetens införande beslöts år 1809, ville man om-
gärda denna dyrbara frihet med allt möjligt be-

skydd, ocb inrättade för detta ändamål denna kom-
mitté. Dess uppdrag blef dock mycket obestämdt

ocb dess göromål ganska ringa. Den får nemligen

hvarken otöfva någon slags censor eller domsrätt,

ej heller å andra sidan lägga något hinder för

justitie statsministern ocb allmänna åklagaremakten

vid utöfningen af deras rätt och pligt att bevaka

tryckfrihetens missbruk. Dess göromål består huf-

vudsakligeo deruti, att den gifver sitt utlåtande i

vissa fall, då qvarstad & anklagad skrift yrkas.

Dessutom äger ock bvarje författare rätt att, in-

nan ban ntgifvit sitt arbete, begära och erhålla

kommittéens utlåtande, om den finner skriften brotts-

lig enligt tryckfrihetslagen. Har kommittéen be-

svarat denna fråga nekande, så är författaren fri

för ansvar om skriften åklagat, och ansvaret ålig

ger kommittéen; ty juryn kan i alla fall döma
skriften brottslig. Å andra sidan, om kommittéen

förklarat skriften kunna fällas efter lag, är det

författarens rätt att icke destomindre utgifva den,

ehuru då pä eget ansvar. Kommittéen är således

blott en oföciel rådgifvare, som författaren, om
han så vill, kan påkalla. Slutligen bafva ock stän-

derna uppdragit ett särskildt göromål åt denna

kommitté, nemligen att besörja riksdagsbeslutets

ocb grundlagarnas tryckning med de förändringar,

som beslutas vid riksdagarna.

Tryde, med Spjutstorp, är beläget i Ingelstads

härad af Cbristianstads län, I J mil N.N.O. från

Ystad och tillhör 2 kl. patron. Något öfver 6

mtl., tillhöriga byn Everöd, äro dock belägna in-

om Herrestads härad af Malmöhus län. Marken är

dels jeinn, dels bildar den höjder och bergsryg-

gar, eller ock sidländta kala fält och kärraktiga

sträckor. Den betydligaste gården är Kåseholm,

hvilken ock äger någon skog, som för öfrigt hår

fattas. Äfven på torfmossar är brist. Utsädet är

400 tunnor. Socknen båller 17 ¥ mtl. med 915
personer på en areal af 4,39? tunnl., hvaraf 430
äro sjöar och kärr. Adr. Christianstad.

Tryajnjve var son till Olof, en konung i Wiken
eller Bohuslän, som, efter sin fader Harald Hårfa-

gers död, af Wikboarne blifvit utropad till deras

oberoende konung, men af brodern, Erik Blodyx,

bvilken efterträdt deras fader såsom öfverkonung i

Norrige, lömskt ocb försåtligt blef öfverfallen och

mördad. Bohuslän tillföll genom denna illbragd

Erik Blodyx; men en bämnare uppträdde snart i

hans yngste broder, Hakon Adalttens fostre, bvil-

ken, anländ till Trondhiem, med öppna armar
mottogs af folket och tvingade Blodyx att för all-

tid rymma ur landet. Den milde konung Hakon
skänkte nu åt sin brorson, den mördade Olofs

unge son Tryggve, Bohuslän och landet upp till

nuvarande Cbristiania såsom länrike, mot balf skatt.

Tryggve uppväxte snart till manlighet och värjde

kraftfullt sitt kungadöme, som tätt och ofta oro-
ades af Erik Blodyxs' söner, bvilka i Danmark
funnit skydd och hjelp. En sommar kom det dock
till ett öppet slag på Sotefjärden mellan Tryggve
ocb Blodyxas söner, de efter modern så kallade

Gunbildssönerne, bvarvid Tryggve blef slagen på
flykten och hela Wiken föll i Gunhildssöneroos

händer. Väl ankom Norriges öfverkooung, den
tappre Hakon Adalstens fostre att utkräfva bärnd

på de grymme fienderne; men stupade sjelf, ehuru
segrande, i striden träffad af en pil. Harald Grå-
fäll och hans bröder, de öfrige Gunhildsönerne

,

bestego nu Norriges tfaroo, och aflal gjordes att

Tryggve under deras öfverberrskap skulle styra

Wiken med samma förbindelse mot Harald Gråfäll

som den, bvari han förut stått till Hakon Adal-
stens fostre. Gunbildsönernes svekfulla uppförande
var dock ej egnadt att länge vidmakthålla ett öm-
sesidigt förtroende; men som de likväl ännu bibe-
höllo sken af vänskap, mottog den redlige Trygg-
ve utan misstankar deras anbod att vara dem följ-

aktig på en gemensam färd i vesterviking, bvar-
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till en af brodern*, vid iamo Gndröd Eriksson,

un med en flotta ankommit till Bohusläns kuster,

plötsligen inbjöd honom. Tryggve infann sig så-

ledes ned ett enda skepp vid Sätenas, der den

knnglige fränden låg med. sia flotta, men blef der

af booom trolöst Öfverfallen ocb mördad jemte 12
af sitt inedfölje. Till minne af denna händelse bar

den ö, der den mördade Tryggve begrofs, allt in-

till denna dag burit namnet Trjgyö. Bobatlän, der

Tryggve klokt oeb kraftfullt både regerat i nära

35 år, föll efter denna händelse i Gunbildsönernes

händer. - Tjuguåtta år efter mordet blef dock dess

verkställare, den nämnde konung Gudröd, genom
. en försåtlig tillställning af Bobosläaningar af

Tryggves slägt öfverromplad ocb innebränd, jost

då ban infonnit sig i Boboslän att emottaga fol-

kets hyllning. Tryggves son åter, den i historien

välbekante Olof Tryggvassoo, olef efter många
hårda öden, slutligen Norriges envåldskonung.

Tryggve Toinul namnes i sagan såsom en böf-

diog under konung Sigurd Ring, på bvars sida ban

uti Bråvalla slag kämpade emot Harald Hildetand.

Han hade infunnit sig till slaget med åtskilliga

skepp, uppfyllda med väl beväpnadt manskap.

Tryieruui, med Hannäs, en socken i Norra Tjust

härad af Kalmar lån, är belägen 6J mil N.- från

Westervik, vid bafvet, ocb tillhör 2 kl. patron.

Marken är mycket bergaktig ocb mycken jord är

upptagen af oländiga mossar; men de odlingsbara

fälten ocb dalarna, der lera och svartmylla äro

rådande, äro däck bördiga ocb gifvande. Skogs-
tillgången är tillräcklig. De betydligaste gårdar-

na äro Fågelvik
t

Hvittvik, Löt eller Stjerneberg ocb
Homsberg. Bland sjöar i sockneo är Wtndomen
den största. Oerinvid ligga trejine stora, af na-

turen danade sandkullar kallade Högsta, Nedersta

ocb Metlankutlen, hvarest några urnor ocb ålder-

domslemoingar i förra seklet anträffats. Socknen
innehåller 43 \ mil. med en folkmängd af 2,700
invånare på en areal af 36,849 tunnl., hvaraf

4,350 äro sjöar ocb kärr. Adr. Söderköping och

Oltorp.

Tr&dnpegel* Dermed menas en slags gamla speg-

lar, i bvilkas innersta rum sitter, i stället för glas,

ett 'försilfradt papper. Sådana speglar pläga fä-

stas vid breda strumpeband och, jemte annat, vid

slutet af bröllop i Jemtland, skänkas af bruden

till ungkarlarne. Bandet är då hopfästedt i bada

ändar och kastas af bruden öfver ungkarlarnes

bufvuden, så att trådspegeln blifver hängande kring

halsen.

Tr&fvAf jemte Lengjum och Lundby annex till

Larf, är beläget i Wilska kontrakt ocb börer dels

till Laske, dels till Skånings härad af Skaraborgs

län. Marken är jemn ocb skog saknas. Genom
socknen flyter ån Lidan, uti bvilken finnes mjöl-

qvarnar med 11 par stenar. För öfrigt ligga bär

2:ne säterier: Stora Hof och Tråfva Heneyården,

det förra om 2, det senare om 1 mtl. Socknen
håller 18-} mtl. med en folkmängd af 511 per-

soner på en areal af 6,619 tunnl., hvaraf 10 äro

sjöar oeb kärr. Adr. Skara, Onsjö.

TrÄngfore, ett stångjernsbruk i Kablbäcks soc-

ken vid Ramaäsströmmen, blef först i ödemarken
•ppbygdt år 1628, ocb bar sedan blifvit privile-

gierade. Hammarsmedjan har åren 1799 ocb 1800
blifvit ombyggd på nytt ställe, af dåvarande äga-
ren P. Törngren,* med gråstensmurar ocb i berg

sprängd hjulbäck. Här finnes nn 2 -härdar med
693 skepp.d 6 lisp:d privil. årligt smide af köpe-
tackjern, bvarföre 'hammarskatt utgöres med 6

skepp:d 18 lisprd 13 marker. Till verkets drift

tages nu vattnet med så kalladt öfverfall utnr

Strömsholms kanal, som gar genom brukets om-
råde och betydligt lättar transporten af tackjern

till bruket, samt af stångjernet till Strömsbolms

lastageplats. Bruket skeppar på Stockholm. Nu-
varande ägaren är Fr. Tydén. Smidesstämpeln pr

•TF* sammanbundne inom en cirkel.

TriiflgÄrtftNiiliötselfi var föga eller intet känd af

våra hedniske förfäder. Väl tala sagorna redan

före nionde århundradet om s. k.
r
^Gräsyårdar*

\

men dessa voro förmodligen endast på sin böjd

enkla köksträdgårdar, uti b vilka något kål, rof-

. vor eller dylikt odlades. Uti tionde ocb elfte år-

hundradena omtalas först äppleträn bär, ocb uti

Westgötbalagen påträffas förbud och straff för

' dem, som ofredade trädgårdar, uti bvilka växte

äppleträd, ärter, bönor, kål ocb lök. Uti West-
mannaJagen stadgas straff för dem, som böggo
vildappel, hvaraf blir ganska troligt, att våra

skogsäpplen ingalunda äro någon inhemsk frukt,

utan alstrats af kärnor, bvilka antingen med flit

eller tillfälligtvis nedkommit i jorden, samt att

frukten, ursprungligen af bättre beskaffenhet, till

följd af vanskötsel, under tidernas längd förlorat

sin godhet. Den egentliga trädgårdsskötseln in-

fördes dock i Sverige först af de kristna mun-
karne, bvilka uti sina vid klostren anlagda s. k.
9Lökgårdar1

" eller "örtagårdar" började odla flera

fremmande växter ocb frukter, äfvensom medicin-

ska örter, oeb bvilka efter hand utbredde smaken
härför till de kringliggande bygderna.

TråSdgards-nangaren (Sylvia Hortensis) börer

till Gångfoglarna , bar bufvnd ocb rygg gråbruna

samt bröst och sidor ljusgrå; benen blyfärgade.

Fogelos längd är 5 J tum och stjerten räcker 1 j-

tnm utom vingarna. Han är en flytt fogel
;

bort-

flyttar i medlet af September ocb återvänder till

Skandinavien vid medlet af Maj, då ban . talrikt

låter böra sig i trädgårdar ocb löfskogar. Dans

sång är vacker ocb utbållande, ocb man börer den

vanligen från de tätaste busksnåren eller löfveo

från Maj till Juli. Insekter ocb larver, äfvensom

bvarjehanda slags bår, utgöra bans föda. I täta

buskar, särdeles af bagtorn eller törne, lägger

denna fogel sitt bo och då man nalkas det, hop-

par ban orolig bland löfven, ocb låter böra ett

sträft anskri af: gddk, gåäk eller tack- tack-tack

l

Äggen äro blekt gråaktiga, med olivbruoa fläckar.

TråSdkryparen (Gertbia faroiliaris) börer till Gång-

foglarna, är ofvantill fläckig af brunt, rostgult ocb

bvitaktigt, samt inunder bvit eller silfvergrå. Bans

näbb är ofvantill svartbrnn, under hvjtaktig. I

längd håller han nära 5j- tum ocb i vingbredd 8

Del. IV. 15

Digitized byGoogle



114 TrJUiaaaleu Trttldoametai | borden.

tam. I södra och mellersta Sveriges skogar år

han om sommaren temligen allmän, och infinner

sig om hösten i parker och trädgårdar, der han

klättrar på trädstammarta med mycken lätthet.

Magra af detta slägte utflytta mot vintern
1

, men
de flesta qvarstanna. Man kan lätt nalkas honom,
ty han är ej skygg. Insekter, larver och insekt-

agg utgöra hata föda. Hans bo träffas vanligen

i springorna mellan lossnad gammal bark och trä-

det. Äggen äro 6—9,, hvita och beströdda mod
rostbrooa prickar.

TrKliumla, jemte Westerhejde annex till Sten-

% karnia, är beläget i södra fögderiet af Wisby läa,

•| mil S. från Wisby. Rådande jordmånen är lera

med svag skogstillgång. Socknen häller 5£ mtl.

med 105 inbyggare på en areal af 2,870 tnnnl.,

hvaraf 160 äro sjöar och kärr. Adr. Wisby.

Triiiftoineii l norden. Våra hedniske förfader

hemsläpade fångar, så många de kunde rymma på
sina vikingaskepp, från Östersjön^ kuster, fr&n

England, Skottland och Irland, från Tyskland, från

Frankrike och ända bort från Spanien; de togo

män, qvjnnor och barn af alla klasser, munkar

och prester, ynglingar och jungfrur af den ädlaste

börd, konungars och jarlars döttrar. Krigsfången-

skapen var således den första, den allmännaste och

ymnigaste källan till träldomen i norden. Den an-

dra var den, att barn, som af trålar föddes, för-

blefvo i sina föräldrars villkor och hörde till trä-

lames klass. Likväl utmärka sig våra landskaps-

lagar bärutinnan från andra folks lagstiftning ge-

nom det milda stadgandet, att barnet följde den

bättre sidan, så att den var fri, hvars antingen

fader eller moder hörde till de fria, ty man trod-

de ej blott, att moderlifvet adlade och frigjorde,

men afven, att en friboren man, som med en trä-

linna aflat barn, på detsamma öfverflyttade sin fri-

het; dock måste ban högtidligen vid tinget erkän-

na samma barn för sitt, att ingen tvist i framti-

den måtte uppstå om dess friborna egenskap, och

dessutom, om trälionan icke var hans egen, nian

tillhörde en annan, ålåg det honom att ersatta

hennes busbonde så väl den förlust, denne knnde

hafva lidit genom trälionans mindre duglighet till

arbete nåder sitt bafvande tillstånd, som äfven

kostnaden för barnets uppfödande, så länge det

förblef i samme busbondes bus, der det blifvit

fodt. Hemfödda trålar, som från barndomen blif-

vit inöfVade i de ioom boset förefallande gårds-

,
sysslor och tillvande att förrätta dem med nog-
grannhet och trohet, hade framför de öfriga ett

stort företräde och kallades Fostre, såsom uppföd-

de och fostrade i husbondens bus. Äfven frie män
förflyttades någon gång till trålarnas klass, nar

de antingen åsamkat sig större skulder, än de för-

mådde betala, eller begingo vana rande brott, som
röjde ett lågt och vanslägtadt sinne, sådant man
knnde vänta, att endast finna bos trålar, men icke

bos friborne män, i bvilket fall man fann det bil-

ligt, att de nedstöttes i samma stånd, bvartill de-
ras handlingssätt hörde. Tjofvar blefvo derföre

den bestulnes trålar, så framt de icke förmådde

försona honom med böter eller gälda hans skada,

•eb den gåldbondne, som på aemat aått icke kän-
de göra rätt för sig, blef träl bos sin fordringa-

ägare, till dess ban genom arbete eller sina frän-

ders bistånd afbördat sin gäld. Hård nöd ock fat-

tigdom vid missväx tår, orklöshet ocb oduglighet

att på annat sätt skaffa sig lifvets uppehälle, nå-

gon gång äfven hatet till anhöriga, drefvo en el-

ler annan att sälja sin frihet ocb gifva sig till

egendom åt en busbonde, för att erhålla skydd

ock bröd eller för att undandraga arfvingaroa

godset, genom det att man öfverförde arfvet till

den, i hvars våld mangafsig, ty busbonden hade

ratt till allt trälens gods. Sådana kallades Géf-
irälar, såsom de der frivilligt gifvit sig sjelfve i

träldomen. Desse hörde till den mest föraktade

klassen af trålar, emedan nordboarne förutsatte ett

i grunden lågt ocb vanslägtadt sinne eller den hög-
sta grad af dådlöshet hos den , som på sådant satt

kunde frivilligt afkläda sig egenskapen af friboren

man och sälja sin dyrbaraste egendom, fribeten,

hvarföre ock dråpet på en gäfträl kunde försonas

med tre marker penningar, dä för andra trålars dråp

botades med tre till fyra , ocb hemfödde trålars

med åtta vägna eJler karlgilda marker. Priset på

en trä! var äfven ganska olika. En gäfträl vär-

derades således till 24 lod silfver, en annan trål

till 48 och bemfödda trålar till 128 lod. Till

skillnad från andra tjenstebjon, buro trålarna namn
af Annödugh*hjon , såsom de, bvilkas lott af alla

var den uslaste. De brukades, bvar efter sin

kroppsstyrka, duglighet ocb skicklighet, till för-

rättande af alla göromål vid gården, på fältet

ocb i skogen. Dem pålades vanligen de tyngsta

ocb svåraste arbeten ocb sådana, b vilka andra

ansågo för sig förnedrande. De vallade boskapen,

höggo bränsle, brände kol ocb beredde salt. Trå-
linnorna, på forntidens språk kallade Ambat, för-

rättade de inom huset och vid ladugården förefal-

lande sysslor; att mala mjöl och baka bröd näm-
nas i förlagorna såsom ett dem isynnerhet till-

kommande arbete. De skickligaste ocb bäst arta-

de bland trälarne, isynnerhet bland de bemfödde,

sattes till fogdar öfver de öfriga, till föreståndare

för afvelsgårdar ocb någon gång äfven till häJf-

tenbrukare. Sådana buro namn af Brytt, såsom

de der utdelade arbete och föda åt de öfrige.

Konungtbryti kallades derföre de, som förestodo

konungens gårdar, ty trålar togoa icke sällan el-

ler ursprungligen till dessa ocb andra sådana tjän-

ster, hvarföre befattningarna länge af de fria för-

småddes, åtminstone af sådana, som satte högt

värde på sin friborenbet och sin sjelfständigbet.

Mot Bry ti svarade Dåjan, den af trå linnorna, som
hade tillsynen Öfver de öfriga eller förestod det

inre busbestyret på en gård. öfver sina trålar

ägde busbonden en så oinskränkt makt, att ännu

i slutet af trettonde århundradet, sedan kristendo-

men redan rotfästat sig ocb mycket förmildrat se-

derna, en bosbonde, hans hustru ocb barn knnde

efter bebag straffa till lifvet eller misshandla en

trål, såsom dem godt syntes, ölan alt lagen till-

erkände sig någon makt att derföre pålägga dem
ringaste böter. Icke sällan talas i sagorna om
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hudstruken buskona, och trä)slagen sades deo våra,

sam lidit en så bård medfart, att bao låg på mar-

ken beabmten ocb vanför, så att baa sjelf icke

konde röra sig ur stallet. Lagarna föreskrifva,

alt träl skulle köpas sam bäst med mäklare -och

vittna, ocb osa några trålens olater eller laster

af säljaren fördoldes, förklarades denne pligtig att

ersätta all den skada, som deraf inom nästa ny

oeb nedan kunde tillfogas köparen. Man gjorde

gäfvor af trålar, man konde Iemoa dem i böter,

man handlade med dem 1 allo såsom med annan

egendom, men någon otillbörlig sammanlefnad emel-

lan sina trålar tilläto våra förfäder icke. Trälen

måste ordeotligen förbinda sig med en qvinna, och

detta skulle ske med busbondens tillåtelse; sedan

betraktades ban som gift man, men alldenstond de

barn., bvilka föddes af dylika äktenskap, icke till-

hörde sina föräldrar, ntan husbonden, ocb en träl

ieko kunde utöfva någon faderlig eller basfadeiiig

makt, både trålars äktenskap icke samma anseen-

de som de frias, bvarföre den gifta trälen i la-

garna icke kallas äkta man, ntan Käptir. Samma
rätt busbonden både öfver trälen sjelf, hade ban

äfven öfver dess egendom, så att allt hvad trälen

ägde eller förvärfvade i busbondens tjenst, det

borde busbonden til), bvar före äfven i våra land-

skapslagar trålar sättas i bredd med stafkarlar,

ocb då fränder ville lösa en anhörig nr t rå Ido-

men, måste de svärja, att lösen erlades af deras

ögna ocb icke af trälens penningar, emedan i an-

nat fall busbonden komme att taga sitt eget gods

såsom lösen för t rå len. Deraf, att denne i alla

afseenden betraktades såsom husbondens ovillkor-

liga egendom, hvaröfver staten icke ägde att tiål-

egna sig någon rätt, följde naturlige», att trälen

icke hade några förpliktelser til) det allmänna.

Ban ägde inga medborgerliga rättigaeter, kunde

icke vittna, fick icke bära vapen, stod icke under

lag och landsrätt med andra män, han var icke

mtnhetglier , icke (ridhhelyher , hade ingen frid af

lagen sig försäkrad, intet skydd af det allmänna,

bvarfdre äfven det, att göra någon till träl, kal-

lades att taga manhelgd af honom. Men derföre

att trälen stod atom alla förhållanden till samhäl-

let, ocb icke var annorlunda ansedd än såsom ett

ting, bvilket med oinskränkt rätt tillhörde sin

ägare, ålåg det denne att svara för alla hans

gärningar, sä att, om trälen begick stöld eller

dråp, eller bsn på annat sätt våldförde sig antin-

gen mot friboren man eller mot dess trålar, till-

hörde det husbonden att med böter försona brot-

tet, derföre att ban ej bättre "tämde sin träl."

Vägrade ban detta ocb hellre utlemnade den brotts-

lige att dödas eller straffas af målsäganden efter

dennes behag, då blef trälen med en ekvidja om
balsen upphängd på grindstolpen vid busbondens

gård, der kroppen skulle hänga, till dess vidjan

afruttnade och ett vite af fyratio marker drabba-

de den, som dristade sig att afbugga vidjan. Man

ville genom detta vederstyggliga skådespel tvinga

husbonden att hellre gifva böter än ntlemna trå-

len, emedan man föraktade att taga bämd på en

sådan usling och derföre i fråga om trålars brott

hufvndsakligen fordrade böter. Oförrätter åter,

begångna mot annan mans trålar, betraktades icke

såsom tillfogade dessa, ntan bedömdes endast ef-

ter den förlust, som husbonden derigenom led, så

att, om en trål blef ihjälslagen eller på annat sått

någon skada tillfogades bonom, att ban blef odug-
lig till arbete, erlades inga andra böter, än fall

ersättning för trälens värde, som godtgjordes bus-

bonden, öfver bufvud både man för trålar ett så

djupt förakt, att bland oqvädinsord trälnamnet hör-

de till de skymfligaste, så att det belades med lika

böter, om någon smädande kallade en ättboren man
för frigifven träl eller beskyllde bonom för tide-

lag, och att dö för trålars band räknades bland

de skamligaste dödssätt. I allmänhet behandlades

de gamla nordboarnes trålar med tern) ig mensklig-

bet, om ock någon gång en busbonde, som var

oinskränkt herre öfver sin tråls lif, i vredesmod

ocb under uppbrusande betia kunde tukta bonom
för bårdt Äfven lagarna hafva sörjt för en fa-

derlig uppfostran af trälinnornas barn, ty då en

husbonde ville bevisa sin rätt till en bemfödd träl,

måste nan svärja samt med vittnen och tolfraanna-

ed intyga, att trälen blifvit i bans bus född, druc-

kit mjölk af sin moders bröst, varit med kläder

ombonad ocb legat i vagga. Så ofta våra förfä-

der i glada dryckeslag firade högtidliga tillfällen,

vid offerfester, vid trolofningar, vid bröllop oeb

arföl, delades välfögnaden ocb glädjen äfven till

trålarna. Förgripelser mot dem vid dessa glada

fester voro i lagarna belagda med lika böter, som
förgripelser mot fri bome män. Man ville att ock-
så träleo skulle njuta någon vederqviekelse från

arbetet, att äfven ban af lifvet skulle hafva sina

fröjdfulla ocb glada ögonblick, och glädjens stun-

der ansågos böra för bonom vara lika fridlysta

som för' den frie mannen. Gode busbönder icke

blott temnade sina trålar tillfallen till förvärf , men
tilläto dem äfven att med de bopsparda och för-

värfvade penningarna köpa sig frie från träldomeo.

Sinne för menskligfaet och en för dessa tider ovän-

tad uppböjdbet i tänkesätt framlysa icke sällan i

våra förfäders handlingar. Derigenom förmildrades

många trålars lott, så att, ehuru den Skandinavi-

ska nordbon nedsåg på dessa varelser med ett

stolt förakt, svarande mot det höga värde han

satte på fribeten, var dock trälens öde i norden

drägligare än i många andra länder. Derföre före-

komma äfven ofta i fornsagorna drag af trålars *

ädla tillgifveohet för sina busbönder, ocb mången
träl återfick fribeten såsom en gåfva för visad

trohet ocb duglighet eller ådagalagdt mod. Hus-

bonden, eller den, som med busbondens goda vilja

frilöste trälen, medtog bonom då till tinget, lyste

bonom i manhelgd, upptog bonom i sin ätt, bvil-

ket kallades att ättleda bonom, och iklädde sig

dermed ansvaret för bans förhållande till samhäl-

let. Sedan kunde den frig i fne söka ocb svara for

sig samt i eden stånda. Men ban stod dock ännu

under uppsigt eller i ett visst beroende af sin

fordne busbonde, ocb i händelse att ban mot den-

ne skickade sig otacksamt eller vanvördigt, blef

han till straff derför åter träl. Äfven den frigif-
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nes son/ om han på lika sätt f5rbröt sig mot sid

faders fordne berre eller dennes son, måste till

försoning derför äonn eo gång betala den af hans

fader erlagda lösesamman. Man trodde icke, att

den knnde blifva en god medborgare, som' icke

förstod att vara fri ocb med anständighet skicka

sig i de husliga förbål länderna. De frigifne ut-

gjorde en underordnad klass af frie män. offer-

gången från trä Idom till frihet borde efter de gam-
les tanka ske småningom, bvarföre äfven den fri-

gifnes barn voro båttre ansedde ocb mera aktade

an fadern. Allt efter som kristendomen blef all-

männare antagen, började träldomen slutligen att

upphöra. Birger Jarl förbjöd braket af Gaftralar,

Tborkel Knutsson inskränkte tråldomen, och då

Magnus Eriksson 1335 red sin eriksgata, aflystes

träldomen alldeles, så att det strängeligen förbjöds

att vidare kalla någon trål eller trälinna.

TrKoe, med Djuröd, ett pastorat i Gärds bårad

af Christianstads län, är beläget 1
J

mil V.S.V.

från Cbristianstad, ocb tillhör 2 kl. reg. Marken

är stenbunden och jemn, med rådande sandmylla;

skog fattas. Utsädet är 700 tunnor. Den betyd-

ligaste gården är Åkesholms eller Oveshotms säteri.

Socknen håller 33
J-

mtl. samt en befolkning af

1,295 inbyggare på en areal af 8,216 tunnl., bvar-

af 25 åro sjöar ocb kärr. Adr. Cbristianstad.

Tr&slOr, en socken i Himble härad af Hallands'

lån, är belägen £ mil Ö. från Warberg och till-

bör 3 kl. reg. Den del af socknen, som ligger

närmast hafsstranden ocb innefattar hemmanen el-

ler byame Apetoik, Nygård, Nås, Gamla Köpstad,

Ware och Fiskläget, har af ålder kallats Utanskogs-

bygden, i motsats mot den öfra delen af socknen,

som fordom skall bafva varit bevuxen med tjock

skog. Angående denna sockens benämning har

man en sägen, att den förr betat Träslef, ocb blif-

vit så kallad deraf, att då en bonde i denna trakt

en dag sökte efter sina kreatur, som gått vilse i

skogen, hade faao oförmodadt på ett ställe, som

no kallas Bredemåse, påhittat en träslef, deraf fat-

tat anledning att vidare undersöka ställets beskaf-
N

fenhet, och då äfven påträffat en skatt i pennin-

gar, bvilken oförmodade lycka då föranledt honom

att bär' bygga en kyrka, som till åminnelse af

händelsen erhöll namnet Träslef. Jordmånen år af

omväxlande beskaffenhet, men mot strandkusteo

starkt sandblaadad ocb bär ocb der kärraktig.

Bland större byar eller gårdar märkas här Clas-

torps by, om t? hemman, med bördig- jordmån,

men utan både skog ocb torfmosse; Tråslöfs by,

med vidsträckt utmark, odlad af nybyggstre, ocb

med ett stenhus, som utgör Himble härads rätte-

gångsplats; Fiskeläget, bvars åboer väl idka salt-

sjöfisket såsom hufvudsakligt näringsfång, men
tillika årö jordägande bönder, samt Åbyqvam eller

Qoarnegården, som äger tegelbruk ocb tullqveraar

i den förbiflytande Himble-ån. Vid Apelviks gård

anlades i slutet af 1770-talet af en enskild per-

son ett saltverk, som dock ej hann till någon föll*

ståndighet eller blef långvarigt, oaktadt saltverket

bär bar den starkaste sälta i hela Halland. Vid

socknens sjöknst är äfven en hamn, kallad Swi te-

skår , som rymmer 4 å 5 stycken 10 fot djupt

gående fartyg. Kyrkan år gammal och förvarar

bland andra inskriptioner minnet af en i socknen

född ryttare, vid namn Anders Hak, som ntod

1744 ocb under Carl XJIrs krig i 9 års tid varit

fången i Siberien. Bland socknens fornlemeiugar

märkes Ctaskögen, belägen nära Clastorps by, och

utgörande én ättehög af 20 alnars slattningsböjd,

bvilken innehållit en askvärd af ovanligt stark

sammansättning; Hofstenarna, \ form af bantasto-

nar ocb 12 till antalet, belägna nära Clashögeo;

Algolshög, en förstörd ättehög med tydliga lemnia-

gar efter flera stenkretsar, och belägen nära Al-

gustorp, som deraf bar sitt namn; Stenstugan, ett

altarkummel S. från Clastorp, med en 5 4 alnar

lådg, 3 alnar bred ocb 4 aln tjock takbill, som
bvilar på 3 två alnar höga kummelblock. Dess-

utom finnes bär i N.O. från Tråslöfs by en tve-

kampsplats, der trenne konungar vid korsvägen

skola bafva mött bvarandra till envig ocb kämpat
inom en här varande envigsbana. Denna envigs-

bana är dock nn mera endast betecknad af en af

nio klompformiga stenar formerad halfcirkel, bvil-

ken bar inneslutit en 20 stegs lång plats för kam-
pen. Dessutom finnes bär en mängd af bautaste-

nar och stenkretsar, samt bland dessa äfven läm-

ningarna af en domkrets (ida vallor), som, ehuru

rubbad ocb skadad,' dock äger Drottsåte, samt den

dervid ställda ocb högst sällan förekommaode Log-

manshatten, bvilken utgjort ett stöd i baotastens-

form bakom domarens eller drottens stol. Vid

Apelviks ägor synas äfven lemningar efter små
férskansningsverk, ocb vid odlingstillialleo äro en

mängd jordfynd der gjorda, bestående af bjelmar,

sporrar, betselstänger och Danska silfverpenningar.

Socknen håller 39 }' mtl. med en folkmängd af

1,684 personer på en areal af 6,457 tunnl., evar-

af 85 åro sjöar ocb kärr. Adr. Warberg.
Trttss*>er»j, annex till Saleby i Skånings bärad

af Skaraborgs län, är beläget t J mil S.V. från

Lidköping. Kyrkan ligger på en böjd och år byggd
af buggen sandsten. Tvenne säterier finnas i sock-

nen, nemligen öntorp ocb Rockaström , af hvilka det

förra äger någon tittgång på skog, hvarpå i all-

mänhet inom socknen är brist. | förening med
annexet Härjevad innehåller denna socken 13£ mtl.

samt äger ensam en befolkning af 698 inbyggare

på en areal af 1,759 tunnl., bvaraf 10 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Lidköping.

Trttntetijt, annex till Fä £red, är beläget i Wads-
bo bårad af Skaraborgs län , \\ mil O.S.O. från

Mariestad. Marken är mestadel» stenig ocb skog-

'bevuxen ocb skog finnes till nödtorft. I socknen

märkes säteriet Stickestad. som fordom varit kungs-

gård, beläget på en bo Ime i sjön Ymsen, samt
säterierna Hallandsberg och Nyiyd, äfven vackra

egendomar. Sockenkyrkan är af sten, men förfal-

len ocb t arfvar ombyggnad, är utan torn ocb be-

lägen på en låg och otjenlig plats. I socknen

ligger ock den s. k. Matbilda* vexeluadervisnings-

skola. Socknen håller I5£ mtl. med 635 inbyg-

gare på en areal af 4,629 tunnl., bvaraf 890 åro

sjöar ocb kärr. Adr. Mariestad.
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Vvllard» ett härad i södra delen af Upsala Ifta,

häller nära 3 qv.-mil ocb innefattar 13 socknar,

nemligen Weckbolm, Kungs-Husby, Tborsvi, Hack-
eta, Lötb, Litslena, Liilkyrka, Boglösa r Husby-Sju-
tolft, Wallpy» Arno, Willberga och Herkollberga,

hvilka tillsammans utgöra 428 mtl. med 8,093 in-

vånare ocb ea areal af 68,989 tonni., af hvilka

1,250 äro sjöar ocb kärr. Häradet ar do mera
till största delen en bar ocb öppea slätt, med
tvenne sma insjöar. De fordoa allmänningaraa,

der bränsle fordom hämtats, aro så illa medfarna,

att bvarken timmer eller skog dernppå innas,

otan de 8 ©sta socknarnas inbyggare måste föra

sådant ifrån We&tmanland. Så väl skogen Sneden,

4»varpå Enköpings stad af ålder haft sina bågar
ocb vretar, som afven Tborsvi skog i Tborsvi oeb

Weckbolms socknar samt Trögds härads gamla all-

männingsskog, Qammarskog, belägen mellan Lits-

lena, Hosby-Sjutolft och Willberga socknar, . äro

längesedan a thuggna eller af skogseld förstörda.

Blott i de till Mälaren gränsaode socknarna finnas

finna några mindre skogar att tillgå. Arno soc-

ken otgöres af tvenne i Mälaren belägna öar.

Haeksta, Löth, Weckbolms, Tborsvi ocb Kungs-
Hosby socknar tillhöra Upsala läns lista och bä-

- rådets öfriga socknar länets 2:dra fögderi. I för-

ening med Åsonda, Håbo och Bro härader utgör

detta härad en domsaga.

Trttajd, ett kontrakt inom Upsala stift, innefattar

samma 7 pastoratet, som utgöra Trögds härad, med
nndantag endast af annexet Qerkolberga, som ej

körer hit, otan lyder änder Lagonda kontrakt.

Bland dessa- 7 pastorater äro 2 regala ocb de öf-

riga konsistoriella. Folkmängden i kontraktet upp-
går till* 7,590 personer.

Trdffgerocli år i Westbo hårad namnet på stjern-

hilden Orion.

TrökOrn», annex till Tengened, är beläget 3 mil

O.S.O. från Wenersborg. I denna socken märkes
säteriet Thamsiorp, 5£ mtl. frälse, som jemte un-

derlydande 12 j mtl. fordom tillhört Wrangelska
slagten, och sedan varit ett fideikommiss- inom A-
delsköldska slägten ända till början af 1 800-talet,

då denna dess egenskap med kongl. tillåtelse blef

på annan egendom transporterad. Socknen håller

18f mtl. med 770 invånare på en areal af 7,730

tonni. , favaraf 260 äro sjöar ocb kärr. Adr. Lid-

köping.

TrannIneje, annex till Snöstorp i Tönnersjö hå-

rad af Halmstads län, är beläget vid bafvet,
J mil

3.S.O. från Halmstad. Socknen bar i allmänhet en,

^ bördig jordmån och räknas för den bästa i södra

Halland. Dess ägor gå alla med sakta sluttning

ner mot havsstranden, men ingen löfskog finnes

har, som skyddar mot bafsvindarna, och ingen till-

gång på bränsle. Socknen utgör blott 2:ne bye-

lag, nemligen Trönninge by ocb Påarp. Saltsjö-

fisket är nedlagdt, såsom mindre lönande. Ham-
marberget , ett berg vid hafsstranden, innehåller god
mursten, ocb man tror, att åfven stenkol der fin-

nes. Vid Påarpt hallar är inlppp för båtar och

barkasser, ocb på en klippa i bafvet utom Påarps

by visar sig någon ghag skälen. Någon synner-

lig konstflit råder ej i orten, men några af kar-

larne sysselsatta sig med timmerarbete, ocb qvin-

norna med vadmalstillverjcning samt stickning af

tröjor ocb strumpor. Socknen häller 14 £ mtl.

med en folkmängd af 448 personer på en areal af

3,240 tunn]., hvaraf 15 äro sjöar och, kärr. Adr.

Halmstad.

TrÖnO, annex till Norrala, är beläget i södra Hel-

singlands fögderi, 1^ mil N.V. från Söderhamn.

Marken är till största delen bergaktig och byarna

äro belägna på sluttningen af bergshöjderna. Rå-
dande jordmånen i den odlingsbara ocb häfdade

marken är lera. Socknens högsta berg beter Tan~

åsen och tjenar till landkänoing för sjöfarande.

Mycken brädsågning bar idkats i socknen, men
skogstillgången bar ock derigenom på senare tider

mycket minskats. Socknen håller 57 j mtl. med
1,780 inbyggare på en areal af 24,300 tunnland,

hvaraf 2,800 äro sjöar ocb kärr. Adr. Söderhamn.

Tut»b i Stallare finnes uppräknad bland West-
götbalagmännen såsom den sjunde i ordningen,

samt uppgifves hafva lefvat omkring medlet af

elfte århundradet. Han skildras såsom en i hög
grad vrångvis ocb grym man.

Tuhuodra» ett härad i Westerås län, håller nå-

got öfver 1 4 qv.-mil i omfång och innefattar 4
socknar, neml. Dingtuna, Lundby, Barka ro och

Lillnä rad, hvilka tillsammans utgöra 184 * mtl.

med 3,481 invånare ocb en areal af 35,455 tunnl.,

af hvilka 175 äro sjöar ocb kärr. Häradet är

flackt ocb bar föga skog, betydliga kärr och mos-
sar finnas ej ocb jordmånen är i allmänhet stark

lera. Jemte Badelunda, Ihrsta, Kungsåra och Kärr-

bo socknar af Siende härad, tillhör Tubundra hä-

, rad Westerås södra fögderi. I förepiog med Sien-

de ocb Soäfrioge härader, utgör Tubundra bärad en

domsaga.

Tull är en ibland Svenska kronans äldsta inkom-

ster. Den erlades fordom i varor, ej i pennin-

gar. Dock började det senare att fordras redan

under medeltiden. Konung MagnosSmek, år 1348,
fordrade toll i silfver af inkommande varor. Ko-
nung Carl Knutsson lade tull äfven på utgående

varor. En bestämd tullstadga utfärdades af konung

Gustaf I, år 1.536, deruti tullen bestämdes till en

viss proportion af värdet utaf varan; något senare,

år 1560, utkom en tulltaxa för utgående varor.

Senare började man bestämma tullen efter varor-

nas vigt ocb storlek. Vissa personer gynnades

med tullfrihet, bvilken till ocb med var ett all-

mänt adelsprivilegium, intill dess adeln år 1644
afstod derifrån. Någon gemensam öfverstyrelse

för tullverket fanns ej förr än konung Johan III

år 1577 förordnade en öfverste tullnår. Det kan

dock betv i flås om detta embete ägde länge be-

stånd; deremot finner man sedermera tullen ställd

under kammar-kollegium, likasom rikets drätsel i

allmänhet. Under drottning Christinas förmyndare,

tillsattes åter en allmän uppsyuingsman öfver tol-

' len eller s. k. general- tullförvaltare, som blef le-

damot af kommerse-kollegiuro, sedan detta bl i fvit

inrättad!, bvarföre ock tullärenderna lades under

detta kolleg ii vård i stället för kammar-kollegu.
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Konung Carl XI förlade den likväl »ter under delta

senare ämbetsverk. Sedermera delades befattnin-

gen emellan de båda \erkeo. — Sjelfva tullupp-

börden var utarrenderad; detta bruk infördes på
1620-talet; det skulle uppbäfvas enligt regerin-

gens beslut 1667, men delta skedde dock endast

småningom och delvis. Arrende-systemet inför-

des åter af konung Carl XII och bibehålls noder

frihetstiden. En General-tuttarrende-soctelet upp-

kom, som bestod af 5,000 lotter och förvaltades

af en direktion. Detta förhållande fortfor till år

1765, då ständerna beslöto att ställa tullen under

kronans egen förvaltning, och en general-tulldi-

rektion inrättades. Gustaf III åter lade tallverket

under kammar-kollegium och till någon del äfven

under kommerse-kollegium, samt utarrenderade åter

tulluppbörden. Arrendet upphörde ännu en gång,

men förnyades åter år 1803 för en tid af tio år.

Under tiden inföll 1809 års statsbvälfning, som i

afseende på tullen medförde den föräodring, att

tullinkomsten, genom Reg.-form. 60 8, förklara-

des vara af bevillningsoatur. Tullen beror således

på ständerna att vid bvarje riksdag bestämma,

böja, sänka eller afskaffa. Blott tullen å spanmål

kan konungen höja, ständerna oåtsporda. Hela

tulltaxan granskas af bevillnings-utskotlet och stän-

derna vid bvarje riksdag. 1 afseende på förvalt-

ningen skedde den förändring, att en direktion till-

sattes under ordförande af ett statsråd (år 1813),

och arrende-systemet öfvergafs ånyo. Nu mera är

direktion åter förändrad. Den utgöres af en ge-

nerol-tulldirektör med tvenne departementschefer.

I landsorterna finnas vissa, distriktchefer med dem
underordnad tullbevakning ocb uppbördsmän. Tul-

len utgör en betydlig statsinkomst. Den beräkna-

des Tid 1847—48 årens riksdag till 4,075,000
R:dr B:ko årligen.

Tullbevakning* I och för bevakningen å inri-

ken seyetfart vid varutransporter i saltsjon gälla en

mängd särskilda föreskrifter, hvaribland vi, så-

som de viktigaste, anföra följande: Skeppare, som
är bestämd från en tullplats till annan inrikes ort

i saltsjön och underkastad förpassningsskyldighet,

bör, innan gods i fartyget intages, anmäla sig

hos tallinspektionen på stället, bvilken då utan

uppehåll bör besörja om visitation å fartyget och

bevakning vid inlastningen. Intages gods i fartyg,

innan anmälan föregått ocb tullbetjeot blifvit till

fartygets bevakande förordnad, bör skepparen bota

10 R:dr och på egen bekostnad lossa upp godset

åter, om dess beskaffenhet ej på annat sätt kan

utrönas. Tullinspektionen åligger äfven att vid

tullplats bevaka ett förpassadt fartyg, till dess det

är segelfärdigt ocb att då behörigen utvisitera det,

bvilket af tullbetjenten skall å hufvudpasset an-

tecknas, innan det till skepparen aflemoas. Om
skeppare, som är underkastad förpassningsskyldig-

het för fartyg ocb gods, under resan vill förändra

sin bestämmelse, eller afgå till annan tullplats samt
der utlossa sin innebafvande last, är detta honom
obetaget, men tullinspektionen i lossningsorten bör

då derom genast underrätta tullinspektionen i för-

sta destinationsorten, som förhållandet i jurnalen

antecknar. Förpassad skeppare äger ock atl ål-
der resan till bestämmelseorten, i skärgård eller

landtbamn utan tullbevakning ntlossa större eller

mindre del af inhemska ocb i allmänhet förpass-

ningsfria utländska alster och tillverkningar, dem
han enligt pass å fartyget medförer eller ock till

fyllnad i Jästen intaga dylika varor, sa fram t han

derom anmäler si^
t antingen vid afgåendet, hos

tullinspektionen i den ort, kvarifrån han förpas-

sats, eller ock hos närmast i vägen liggande tull-

inspektion, hvilket da ä hans pass skall af tu)(in-

spektionen intygas. Ehvad gods innebafves eller

ej, åligger favar ocb en, som med fartyg eller

båt aniäader till tullplats, ej mindre vid inlopps-

an bestämmelse-orten, att lägga till vid tullen för

att undergå visitation. Förbrytelse deremot straf-

fas med böter af 10 R:dr och dessutom 1 R:dr

for hvarje Jäst af fartygets drägtigbet atöfver 10
läster. För sådana böter är skepparen ansvarig;

men å smärre farkoster, som ej af viss person

föras, äro alla sig sjelfva rådande personer, som
finnas om bord, gemensamt ansvariga for bötes-

beloppet. Till skärgårdsbevakningen hörande tjeo-

stemän ocb betjente äga rätt, att, då fartyg an-

träffas, gå om bord, när ocb hvar helst de det

finna nödigt, samt att af skeppare begära ock er-

hålla alla nödiga upplysningar om både resa och

laddning , försegla lastens tillgångar, der så anses

nödigt, samt låta bevakning till lossningsort åt-

följa fartyget. Så väl förpassad, som förpass-

niogsfri skeppare bör ej lägga till på annat ställe

än vid laga bamn, ej heller, sedan mörkt blifvit,

der landa, innan tullinspektionen på skepparens an-

mälan låtit besörja fartygets bevakning och visi-

tation. Vid tullplats är lossning ur förpassadt far-

tyg ej tillåten utan bevakning af dertili förordnad

tullbetjeot, och förpassningarna böra dervid tjeaa

till rättelse. Vågbara förpassade varor skola till

våg ocb utländskt styckegods till packhus föras,

för att före utlemoandet undergå besigtning, mat-

ning ocb vägning. Vin, brännvin ocb andra våt-

varor i fastager skola, före afbämtningen vid ham-
nen undersökas och mätas. Om oförpassad t, men
förpassning underkastadt gods befinnes vara oa-
gifvet ocb förstucket, så att det icke annorlunda

än genom visitation kan -upptäckas, eller om så-

dant gods olofligen smyges i land, ansvarar för-

brytaren, om godset är utländskt, efter förord-

ningen mot oloQig införsel eller utförsel af varor

(lurendrejeri), ocb erlägger, om varan är bevisli-

gen inhemsk, 10 procent af dess värde. Efter full-

ändad lossning vid tullplats skall fartyget undergå

så kallad köl visitation, bvarvid noga undersökes,

om i kajuta eller annorstädes i fartyget gods fin-

nes undangömdt, och bevis öfver verkställigheten

af denna visitation antecknas sedan å bufvudpas-

set. — Körande fartyg, som komma ock gé titt ut-

rikes ort
f
äro ock en mängd särskilda föreskrifter

gällande. Svensk eller fremmande skeppare, som
å utländsk ort, der Svensk konsol är förordnad,

inlastat styckegods, d. ä. sådana varor, som im-

porteras i kärl eller omslag, är skyldig att före

afresan till konsuln ing i fva ett egenhändigt nnder-
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teeknadt manifest efter sin laddning, hTarom kon-
snln då meddelar bevis och it skepparen handlin-

garna återlemnar. Lastadt fartyg äger ej rätt att,

otan trängande nöd, från utrikes ort inlöpa till

annan Svensk plats, än stapelstadsbamn. Fartyg,

som ej innebafver last, äger ej att otan trängan-

de nöd inlöpa till annan plats i Sverige än någon
af rikets vid saltsjön belägna städer, eller ock
vissa med ständig tnllbevakning försedda köpingar

ock landthamnar (se: TvllptoU). På de ställen, der

lotsinrättning finnes, äger ej skeppare insegla utan

lots, sä framt denne ej af bårdt väder är hindrad

att begifva sig om bord eller eljest, oaktadt gif-

ven signal, icke genast kommer fartyget till mö-
tes. Då tollbetjent ieke är om bord, äger lotsen

i afseende på tillsyn å fartyget samma åligganden

och skyldigheter, som eljest tillhöra denne. Vid

böga böter äro ock skeppare förbjudne att till åt-

skilliga stapelstäder taga annan än viss bestämd

farled; till Stockholm skall således vägen tagas

förbi Landsort, eller genom Danzigergatt, eller

mellan Utöp ocb Ornön, eller förbi Hufvudskar

genom Kymene sund åt Dalaro, Sandhamn, Furu-

sand eller Södertelje; till N> köping förbi Hasselö;

till Norrköping förbi Baresund, Arkö eller Häfrin-

ge bak; »till Westervik genom Spåresund, o. s. v.

Vid ankomsten' till inloppsort, fär skeppare, vid

25 R:drs bot, ej med sitt fartyg lägga till vid

land eller brygga, förrän visitation å fartyget

blifvit förrättad. Likaledes skall skeppare inom

viss gifven tid efter ankomsten till tullkammaren

ing i/va sina till skepp ocb last börande handlin-

gar, jemte sin märkruila, hvilken bör innehålla

fartygels namn, byggnadsart, lästetal ocb djup-

gående, besättningens antal, med bvarje persons

namn, samt fartygets hemort, bvarifrån det kom-
mit ocb hvart det är ämnadt, lastens beskaffen-

het, persedlarnes antal, förrådet af lifsmedel, ro.

as. Sedan företages ytterligare visitation af tull-

bejtjeningen och lossning får verkställas under vis-

sa bestämda tider af dygnet. Skeppare, som vill

afgå till utrikes ort, är skyldig att, ehvad han

vill intaga gods eller barlast, ionan inlastoing böl-

jas, bos vederbörande sjötullskammare eller sjö-

tullsinspektioQ, anmäla sig ocb genom skriftlig in-

laga nppgifva det gods, som skall inlastas. Nämn-
da auktoritet lemnar då åt den tullbetjent, som

till inlastningens bevakning förordnas, en s. k in-

latsningssedel, hvari, efter skepparens uppgift, god-

set upptages till dess "särskildta slag, stycketal,'

mått, mål eller vigt. Icke blott i stapelstad, utan

äfven i sådan vid saltsjö belägen uppstad eller

landtbamn, der ständig tullbevakning, underinspek-

törs eller uppsyningsmans befäl, finnes anställd, står

for hvar och en, som äger rätt till utrikes han-

del, fritt att nti fartyg intaga laddning och der-

med direkte till utrikes ort låta fartyget afgå,

med villkor att före afseglingen belöpande umgäl-

der för fartyg ocb last samt öfrige afgifter, en-

ligt gällande författningar, behörigen klareras, på

grund af inspektionens attest öfver beskaffenheten

och qvantiteten. Finnes åter i landtbamn icko

ständig tnllbevakning anställd, så är aflastaren

skyldig att söka general-tullstyrelsens eller di-

strikt-tullkammarens tillåtelse, och särskild bevak-

ning bör då vid inlastningen förordnas. Sedan be-

löpande afgifter blifvit erlagda, meddelar tullkam-

maren genast skepparen pass å fartyg och last,

ocb om skeppacen sedan för motvind och annat

binder nödgar qvardröja, förbl i fver fartyget under

tullbevakning, till dess afsegling sker. Vid sär-

skildt aosvar får sedan ej skeppare, utan trän-

gande nöd, segla förbi tullkammare vid otloppsort

eller inlöpa i hamn, der lots eller tullbetjent ej

finnes, eller, ehuru stadd inom rätta farvattnet,

uppehålla sig i skärgård. Vidkommande däckade

fartyg under femton lästers drägt samt öppna bå-

tar, som vilja idka sjöfart på utrikes ort, är sär-

skildt stadgadt, att sådana böra vid utrikes fart

bafva å förstäfven medelst oljefärg tydligen må-
lade deras ordningsnummer, jemte namnet å den

stad eller det tulldistrikt, som är farkostens hem-
ort. Samma nummer ocb stationsmärke skall äf-

ven vid ofra kanten af farkostens storsegel vara

anbragt genom målning med mörk oljefärg å bvita

segel samt med ljus å röda. Så väl vid ankomst

från ocb afgång til) utrikes ort upptages sedan

farkosten så väl i dess mätebref, som i tal)jumå-
len ocb det pass, som meddelas af tullkammaren,

under sin rätta nummer och märke. Manifest el-

ler förteckning öfver medbafvande last, jemte skep-

parens ocb farkostens namn samt den senares hem-
ort ocb nummer, skall naturligtvis äfven på sådan

farkost medhafvas, ocb åligger det skepparen att

före afresao ingifva detta manifest till den på stäl-

let förordnade Svenske konsuln, som, efter med-
deladt intyg å manifestet, bör afsända ett lika ly-

dande doplikat deraf antingen till tullkammaren i

den Svenska bamn, dit skepparen är bestämd, el-

ler ock, om skepparen ämnar afgå till någon ut-

ländsk ort eller Norrige, till deo tullkammare i

Sverige, bvars distrikt är farkostens hemort. —
Angående vederlagsgod* är särskildt stadgadt, att

den tullbetjent, som bevakar fartyget, skall noga

och åtskildt från den öfriga delen af lasten, till

balar, lådor, kistor ocb fastager, i vaktboken,

vid lossningen anteckna sådana varor, jemte de-

ras marken ocb nummer, samt ägarens namn, för

bvars räkning de uppläggas, och, så vidt ske kan,

äfven varornas art och mängd. Dylik anteckning

bör äfven den tullbetjent hålla, som i magasinet

emottager varorna, och dessa anteckningar böra

dagligen mot bvarandra jemföras, på det, i hän-

delse af olikhet, rättelse genast må vinnas. För
sådana varor, som till nederlag införas, betalas

vid uppläggandet såsom inkommande rekognition

en fjerdedels procent af väTdet och likaledes vid

återntförsel, en fjerdedels procent af värdet i ut-

gående rekognition; dock med det undantag, att

det ständiga saltupplag, som vissa städer äro skyl-

diga att hålla, äro fria från rekognitions-afgift.
—

'

Rörande bevakningen af varutranrporter i det inre

af landet samt å iandodga resande är särskildt stad-

gadt, att i städerna Stockholm ocb Götheborg nu-

varande bevakning vid tullbommarna skall fortfara

,

utsträckt jemväl till den för hvarjc af dessa stä-
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der fastställda, med utposter försedda, territorial-

linea. De därstädes stationerade eller patrulleran-

de tallbetjente äga att bos hvar och en T som till

dessa orter anländer, undantagandes koogl. perso-

ner samt fremmande makters sändebud, anställa

nödig undersökning, samt äfven att, om någon

resande eller forslande vill undandraga sig under-

sökningen, honom anbålla tills den försiggått, hvar-

vid det dock står den resande fritt att sina i läst

koffert eller kappsäck förvarade saker under tull -

bevaknings-inspektionens vård qvarlemoa, för att

sedermera, efter skedd visitatioo, afbämtas. I ku-

rirers och postförares väskor är visitation ej tillå-

ten, men väl en bastig ocb*skyndsam undersökning

af bvad de eljest medföra.

Tulldiatrikter. Desse äro till antalet 8', nem-

ligen 1:a distriktet (Götheborgs distrikt) innefat-

tande Götbeborgs ocb Bohus samt Hallands län;

2:a distriktet (Malmö), innefattande Malmöbus ocb

Cbristianstads län; 3:e distriktet (Carlshamn), inne-

fattande Blekinge och Kalmnre län, undantagande

Westerviks stad och skärgård; 4:de distriktet

(Norrköping), innefattande östergöt biands län jemte

Westerviks stad ocb skärgård; 5:e distriktet (Stock-

holm), innefattande Stockholms län utom Stock-

holms sta,d , samt Nyköpings, Upsala, West man-
lands och Gefleborgs län t. o. m. Gefle; G:te di-

striktet (Umeå), innefattande Norr- ocb Wester-

. bottens, Wester-norrlaods ocb Gefleborgs län t. o.

m. Söderbaron; 7:e distriktet (Wisby), innefattande

Gottlands län, samt 8:de distriktet (Jönköping),

innefattande Kronobergs, Jönköpings, Skaraborgs

och Örebro län. Uti alla dessa distrikter, med
undaotag af det 5:te, äro särskilda tolldistriktche-

fer förordnade. Deras åliggande är, att i allman-

bet vaka öfver tullförfattningarnas behöriga band-

bafvande ocb riktiga tillämpning; att särskild! tillse

bnro tnlltjenstemännen inom bvarje distrikt full-

göra sina tjenstepligter; att derutinnan rätta fel

ocb misstag samt att så väl om sina vidtagna åt-

gärder samt alla tullverkets vförvaltoing ocb perso-

nal inom distriktet rörande omständigheter till öf-

verstyrelsen afgifva rapporter m. m. Särskildt är

ock i hvarje distrikt en tullfiskal förordnad, som
åtalar förbrytelser mot tullförfattniugarna.

Tulianen»*» Blå tlagg med tungor och galt

kors, försedd med onidnstecknet i öfra hörnet

samt uti midten en bvit qvädrat, bvarpå finnes

anbringadt ett bronseradt T med kunglig krona.

Tullverket , får ej nyttja vimpel.

Tullftfrpafffliiinif. Vidkommande skyldigheten att

taga förpassning å varor, som inom riket fö-

ras från ort till annan, gälla med afseende på re-

sans eller forslingens olika beskaffenhet, olika fö-

reskrifter. Ankomma varor sjöledes inom riket,

hvarunder saltsjön antingen ensamt eller till någon

del be Tares, så gäller i allmänhet, att så väl in-

soro utländska varor, hvilka från tollplats (se

detta ord) afsändas antingen till annan tullplats,

eiler till ort utan tullbevakning, skola, äfvensom

fartyget, hvarmed de afgå, förpassas. Från detta

allmänna stadgande äro dock vissa varor undan-

tagna, såsom a) -de, hvilka enligt gällande tull-

taxa, få både in- ocb utföras tullfritt, såsom t.

ex. bomnll, fiintsteo, lera, målningar, rått silke

m. ro.; b) sådana väfnader, som enligt gällande

taxa äro vid utförsel tullfria ocb försedda mod
ball- eller tollplakatsstämplar; c) inhemska varor,

som i fartyg under 15 lästers drägtigbet föras

från tullplats till' ort inom samma eller nästgräe-

sande sjötollskammare-distrikt ; ä) utländska varor

till vissa belopp, som i fartyg under 15 läster

transporteras, från stapelstad till ort utan ständig

tullbevakning inom samma stads sjötullskammare-

distrikt. Deremot äro iobemska men ej utländska

eljest förpassningsskyldiga varor, som afgå från

ort utan ständig tullbevakning till annan sådaa

eller till tullplats, befriade från förpassning, hvar-

om för de sistnämnda således bör göras anmälan

bos närmaste tullkammare eller inspektion. — Vid

inrikes fart, endast å insjöar
, floder och kanaler,

samt under forsling fandvägen, äro deremot både

gods ocb fartyg från förpassningstagdnde befriade,

dock så, att vederbörande tjenstemän äga att å

dem förrätta laga visitation ocb undersökning.

Särskilda föreskrifter bärutinnan gälla dock för in-

,

rikes transporter af brännvin, äfvensom af lax ocb

smör från Westerbottens och Norrbottens låa.

Särskild! är ock förordnadt, att ångfartyg som gå
inrikes orter emellan, ocb deronder icke anlöpa

utrikes ort, äfven då saltsjön befares, i allmänhet

äro fria fråo förpassningsskyldigbet.

Tullförvaltare. Cheferna för inkommande och

ntgående tullkamrarne samt oppbördskontoreo så

äl i Stockholm ocb Götbeborg som i alla andra

stapelstäder äfvensom gränsestäderna, kallas TuU-

förvaltare; men föreståndarno för packbasen och

nederlagen , konfiskationskontoren , metall- och ik-
tualievågarna samt bevakningstullarne, äfvensom

tullcheferne i sjöstäder utan stapelrätt samt i gräns-

orter, der bevaknings- eller inloppstullar 6anas,

kallas Tullinspektörer eller Uppsyninynmdn'. Såsom
biträde åt tollkammarcheferne, der sådant blifvit

ansedt nödigt, finnes kontrollörer, bokhållare och

kdntorsskrifvare. Utom i Stockholm ocb Göthe-

fcorg, är i bvarje tullkammardistrikt tullförvalta-

ren chef för tullbevakniogen ocb bufvudman för

allt som rörer uppbörd, räkenskap ocb redogörelse

öfverallt der ban ej står under tulldistriktchefens

, inseende.

Tull^arii* en ansenlig kungsgård med ett vackert

slott, är belägen i Hölö härad och socken i Sö-

dermanlands-skären, på en udde i Östersjön, der

segelleden framgår, 6* mil. från Stockholm. God-,

set bar fordom tillhört Folkunga- ocb Sturefamil-

jen ocb ägdes senrist af De la Gardieska slägtea,

då rikets ständer år 1760 beslöto att det till

kronogods skulle inköpas ocb under kungsgårds

natur föräras till hertig Fredrik Adolf af Öst er-

göt bland. En betydlig del af godsets underlydan-

de hemman blefvo dock vid denna tid från det-

samma afskilda. Hertig Fredrik residerade på

Tullgarns slott från i 786 till 1803, och år 180?

erhöll prinsessan Sofia Albertina besittningsrätt

öfver godset för sin återstående lefnad, b va refter

det enligt ständernas beslut år 1 8 1 9 tillfallit ne
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regerande konungen. Hertig Fredrik Aåéit Aria*
drade karaktersbyggnaden fråo den gamla Ull den

noderna stileo ocb lät tillbygga tveooe stora

flyglar åt sjösidao. Äfven i det iore blef slottet

mycket förskönadt och de. nyare anläggningarna af

tvenne trädgårdar och en Engelsk park hafva på
de sista höga ägarnes tid bidragit att förhöja

detta ställes naturliga behag. En källa med sött

och friskt vatten, utan all salta, upprinner här nr

hafsbotten.

TulliohoifiAter. Hela rikets, tulluppbörd besteg

sig år 18*5 i införseltull till 3,610,892 Samt i

utförelsetull till 84,89? R:dr, tillsammans ett be-

lopp af 3,695,079 R.dr Svenskt B:ko. Varor som
införas äro bufvudsakligen: spänmål , salt, lin,

hampa, bomull, ris, sulläder, tobak, vin, kaffe,

socker ocb många andra särdeles lyxartiklar. Ut-

förstin består deremot i jern, koppar, messiog,

bräder ocb trädvaror af alla slag, • tjära, beck,
stundom äfven spanmål m. m.

Tullplåt». Med tullplats förstås stad, köping
eller landtbamn, der tullkammare eller under in-

spektor eller uppsyningsman ställd ständig tull-

bevakning Gnnes. Sådana äro, utom alla rikets

vid saltsjön belägna städer, jemte Norrköping och
Jönköping, följande, nemligen: Grisslebamn, Bå-
stad, Torekow, Höganäs, Trelleborg, Ronneby,
Bergqvara, Patabolm, Mönsterås, Oöderbnltsvik,

Figeholm, Waldemarsvik, Svartvik, Nyland i Her-
nösands tulldistrikt, Nordmaling, Ratan, Skellef-

teå, Näsby i Haparanda tulldistrikt, samt vid

GottlandS kuster: Slitö, Kattbammarvik, Ljugarn,

Rone, Burgsvik, Klinte, Westergarn, Kapellshamn,

Fåhrösund, Kylley ocb Lörje.

Tullntorp, med Svenstorp, en socken i Wemmen-
högs bärad af Malmöbos län, är belägen 2 mil

V. från Ystad vid bafvet ocb tillhör 2 kl. reg.

Socknen saknar skog och rådande jordmånen är

lera. Socknen håller 1 8 J mtl. med en folkmängd
af 738 personer på en areal af 2,592 tunnl., bvaraf

5 äro sjöar och kärr. Adr. Malmö.

TalltjeosteniHn. Tnlldistriktcbefer, tullförval-

tare och tullinspektörer, utöfva, under general-

tullstyrelsens öfveruppsigt, närmaste tillsynen öf-

ver alla tullverket rörande mål; men under desse

bögre tjenstemän lyda sedan flerebanda lägre, som
i första band besörja tullbevakningen. Sålunda

finnas vid tullkamrarne och bevakningslullarne en

af öfveruppsyningsmän och dem underordnade vakt-

mästare och roddare bestående bevakning;' i det

inre landet hafva reseinspektorer och gränsridare

bevakningen; skärgården ocb kusterna bevakas dels

af jaktuppsyoingsmän, biträdde af jaktbåtsmån,

dels, på sydvästra saltsjökusten, af en på mili-

tärisk fot organiserad s. k. kustbevakningskorps,

hvars befålhafvare, bvar inom sitt distrikt, kallas

kustcbefer och äga att befalla öfver kustsergean-

ter till lands och kustsergeanter till sjöss, hvilka

senare föra tulljakter; ocb under desse stå kost-

vakter till lands och sjöss, bland hvilka de senare

föra snipor och hafva roddare till biträden. Hvarje
tollonderbetjent bör, då han är stadd i bevaknings-

årender, alltid bära tulltecknet synligt på bröstet.

Tallvertfete *flttaiaia> Enligt 1843 åvs qtgifts-

stat, besteg sig hela tullverkets aflöning til) en

samma af 562,000 R:dr B:ko.

Tunbft t ett pappersbruk i Botkyrka socken, är

beläget vid en ström, som kommer från Uttringe-

sjön eller Uttran och utfaller i Tulliagesjön samt ge-

nom några andra sjöar och en gräfd kanal har af-

lopp i Mälaren. Genom dessa vattendrag är sjö- ,

väg ifrån brnket beredd till Stockholm. Tumba
tillhör no mera banken, och endast sedelpapper be-

redas der nu för banko- och riksgäldsverkens be-

bo f. Antalet af ordinarie pappersarbetare var år

1848 39, förutom 13 gossar; formningsdagarnas

antal under året, var 1,136 och värdet af tillver-

kadt papper besteg sig till 113,332 R.dr 32 sk.

Allmänna omkostnaderna voro beräknade till 44,303
R:dr 37 sk. Brukets bokförda kapitalbehållning upp-

gick till 540,439 R:dr 24 sk.

Tuiubo, en socken med Råby, är belägen vid

Mälaren i vestra Rekarnes härad af Nyköpings län,

1 i mil NV. från Eskilstuna ocb tillhör 2 kl. kon-

sist. Socknen håller 41 j mtl. med en folkmängd

af 1,010 inbyggare på en areal af 7,313 tunnl.,

bvaraf 70 äro sjöar och kärr. Adr. Tborsbälla.

Tuiulare* Se: Delfin.

Tuna socken, moderförsamling till Tuna pastorat,

bestående af Tuna, Altmar ocb Stöde socknar, ocb

hör till 1 kl. reg. Läget är i Medelpads södra

ådal vid Ljunga elf och omkring sjön Marmen,'

socknens betydligaste insjö, vid hvars norra strand

kyrkan är byggd. Socknen njuter förmånerna af

ett temligen uppdrifvet åkerbruk, ett icke oför-

delaktigt laxfiske, samt jernkörslor, timmer- och

brädflottning för härintill belägna bruk ocb såg-

verk. Inom socknen finnes vid Matfors, ett järn-

bruk med 3 stångjernsbärdar, I knip- ocb en spik-

hammare, samt ett sågverk med 8 ramar, det stör-

sta i -landet. Kyrkan är byggd af sten, men sak-

nar tornbyggnad, bvarmed församlingen velat upp-

skjuta, tills den för klockorna uppförda stapeln hin-

ner nedruttna, bvilket väl svårligen kan ske så

snart, då den alltid ånyo tjäras ocb i ofrig t med
omsorg vidmaktbålles. En prydnad utgör det vac-

kra och stora skolhuset, uppfördt på en från sock-

nen utgången viktualiebandlandes, framl. stadsma-

joren E. Nordlanders, bekostnad. Klädedrägt och

seder hafva här ingenting från det Öfriga Norrland

utmärkande. Af forntida minnesmärken anföres i-

synnerhet det uppgifna stället, en 20 alnars lång

stensättning, för Stårkotten graf, belägen vid Wat-
tioms gästgifvaregård. Socknen bar på en areal af

32,840 tunnl. ocb en skattevidd af 32 £ mtl. 1,687

personers folkmängd. Adr. Sundsvall.

Tuna, en socken i norra Helsinglands fögderi, är

belägen % mil N. från Hudiksvall ocb tillhör 2 kl.

konsist. Marken är i allmänhet jemn. men ett

berg finnes dock i socknen, benämndt Tunaberget,

äfvenwm en klippa, benämnd Klacknäs, på bvilken

den fordna fästningen Tunaborg varit belägen. De

flesta byar i socknen äga nödtorftig skog, men

Prestgården, Tunbyn, Risberg ocb Sanna äga så

godt som ingen. Socknen innehåller 60 f mtl. med

1,360 inbyggare på en areal af 16,848 tunn-

or IV. 16
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lind, Irrerrf 1,750 äro sjöar och kärr. Adr.

Hudiksvall.

Tan»» en socken med Tonaberg och Bergsbammar,

är belägen i Jönåkers härad af Nyköpings län, 1

mil V. från Nyköping och tillhör 2 kl. konsist.

Socknen håller 24 £ mtl. med 735 inbyggare pä

en areal af 10,877 tonni., bvaraf 350 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Nyköping.

Thoa, en socken i Tonaläns bärad af Kalmar lön,

ir beläget 2 mil O.S.O. frän Wimmerby och till-

bör 3 kl. patron. I denna socken märkes säteriet

Tunn, 2 mtl. frälse, som Carl IX år 1610 jemte

flera gods ocb gårdar samt adlig värdighet skänk-

te åt Peder Michelsson Hammarsköld, bvars afkom-

lingar ännu äga detta gods i förening med jos pe-

trooatos i Tona församling. Tollmjölqvarn ocb såg-

qvarn samt flerabanda ålderdomslemaingar finnas på

detta säteris ägor. Tre åttondels mil från Tona

kyrka ligger säteriet Wederum, I mtl. frälse, som
äfven äges af Hammarsköldska slägten. En mängd
grifthögar, som förekomma vid Tooa säteri, äf-

vensom lemningar i socknen efter tvenne befäst-

ningar eller förskansningar, den ena inom hemma-
net Krokarps ägor på det s. k. Qvitta- eller Qvetta-

berget, den andra inom hemmanet Gronebergs ägor

på ett högt skogbevåxt berg, benämndt Borge-

skans, der stenmorar på flera ställen anno finnas

qvarstående, synas bevittna att der fordom varit

vikingabol, samt att Tona ocb Wederom i hedni-

ska tiden torde varit höfdingasäten. På sidan om
Wederom ocb otmed landsvägen märker man ock

ett s. k. domaresäte, bestående af 12 stycken slä-

ta stenar, af lagom höjd att sitta på, och ställda

på lika afstånd från hvarandra, så att de formera

utvidgade flyglar från ett no förfallet stenrör, 6

på hvar sida om detsamma. Utom Tona ocb We-
derom märkes bär följande säterier, neml.: Näs,

Hökefors ocb Kulltorp ^ bvardera 1 mtl., samt Lag-

aerum, 2 mtl. frälse. Socknen håller 36 J mtl.

med en folkmängd af 2,430 personer på en areal

af 50,336 tonni., bvaraf 5,350 äro sjöar och kärr.

Adr. Wimmerby.
Tiina» en socken med Stafby, i Olands härad af

Upsala län, är belägen 3£ mil N.O. från Upsala

och tillhör 2 kl. konsist. Kyrkan år en bland de

äldsta i riket. Om hennes ansenliga ålder vittnar

biand annat en anteckning oti en gammal proto-

kollsbok, som begynner med år 1662, bvaraf opp-

lyses, att anno 1686 fanns bär en gammal förgyld

oblatstallrik , som det året oppvistes för kongl. an-

tiqvitets-kollegiom i Stockholm och befanns äga

följande inskription: "Me fecit fori Ketilbernus,

qoondam economns Ecclesii Upsaliensis, et dedit

me pro anima soa Anno Domini MCCL. Hic pater

immenso* et filios in cruce tensos, in nomini pa-

tris.
n Denna oblatstallrik, som no skolle bafva va-

rit en sällsynt antiqvitet, låt den för öfrigt kloke

prosten Sparrman år 1686 omarbeta till en oblats-

ask. Sockneo är skogfat t ig ocb inbyggarne för-

*tjena till stor del ^itt oppehålle genom att göra

körslor vid braken. Tvenne säterier, Brolöfsta ocb
Hesselby, äro bär belägna. Sockoen håller 53

1

mtl. med 1,080 inbyggare på en areal af 11,409

tenni., bvaraf 530 äro sjöar och kärr. Adr. Up-
sala, Skohy.

Tan»» en gård i Åkers socken af Roslagen, bar

förr betat Biskopstona ocb länge varit en egen-

dom, tillhörig erkebiskoparne,- till dess den efter

Westerås recess, år 1527, indrogs till kronan. I

kooong Eriks af Pommern jordabok namnes dock

detta Tona ibland Sveriges kronas slott ocb lån,

ocb den egentliga äganderätten dertill torde såle-

des bafva varit tvistig.

Tan»» Storis» ett kontrakt inom Westerås stift,

innehåller 9 pastorater, neml.: Stora Tona, Stora

Scbedvi, Svärdsjö ocb Rnviks kapell, Fablon, Chri-

stina)- eller stadsförsamlingen ocb Kopparbergs för-

samling samt Stora Kopparbergs socken, Sätbers

stad och socken, Thorsång och Aspeboda, Wikeo
och Hosjö, Gostaf och Soodborn. Af dessa pasto-

rater äro 4 regala ocb 5 konsistoriella. Kontrak-

tets folkmängd oppgår till 32,340 personer.

Tunsi Stora» med Amsbergs ocb Silfbergs ka-

peller, är en sockeo i Sätbers fögderi af Fabln

län, belägen 2 mil S.S.V. från Fablon ocb tillhör

1 k), reg. Stora Tona socken innefattar en stor

slättmark, déo största i Dalarna, ocb är omgifven

af berg ocb skogsmark. Den del af socknen, som
kallas Silfbergs fjerdiog, äfvensom gränsorna åt

Grangarde, äro isynnerhet bergaktiga. Ett högt

ocb brant berg invid Amsbergs kapell kallas Ams-
bergs klack. Dalelfven, Tuna-ån ocb flera. andra

vattendrag genomskära slättlandet. Straxt vid kyr-

kan mot söder finnes en ovanligt djop dal, som

kallas Frossbrvnn, ocb är ungefär 15 famnar djnp

samt oppfylld af många goda källor, som förena

sitt vatten med Tona-åns. Jordmånen är af om-
växlande beskaffenhet; än stark ocb bård lera, an

myrjord ocb svartmylla eller sand. Här och der

finnes betydlig skog; men i allmänhet bar socknen

derpå snarare brist än öfvertiöd. Hafra ocb bland-

säd äro ortens hufvodsäde, samt derna st råg. Jord-

bruket synes dock lida af en försommad boskaps-

skötsel ocb bristande tillgång på gödningsämne,

emedan en stor del af boskapens spiflning fäHes

vid afiägsna så kallade fäbodar ocb ej kommer
åkern till nytta. I skogsbygden nyttjas svedjefall,

som ofta löna mödan. Socknen är eljest indelad

i 9 så kallade fjerdingar, neml.: Reste, Skärsjö,

Morbygge , Nyboda och Sil/berg i Ulanbro, samt Bro-

bygge, Kjärnbygge, Skomsarby ocb Amundstorp i Of-

vaobro. Fyra kyrkoherdar i denna församling hade

efter hvarandra onder kooongarne Gnstaf I:s, Erik

XlVrs ocb Joban IFlrs regeringar biskoplig makt

ocb myndighet ocb kallades Tona biskopar*. Tona
var fordom med Sätber och Gränge förenad till

en enda socken, ocb dess afskiljaode derifrån sked-

de 1555. Sockoen bar ofta varit en brännponkt

för ortens politiska rörelser. Är 1525, då all-

mogen genom presternes ocb isynnerhet den afsatte

P. Soonanväders stämplingar blifvit uppviglad, ocb

oaktadt rådets varningsbref ej skickat några full-

mäktige från Dalarna till herredagen i Stockholm,

ankom konung Gustaf I i slutet af Oktober med
krigsfolk till Tuna hed eller Gärde, föreböll böa-

derne deras brottslighet, buru de föraktade sin ko*
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aungs befallningar och gåfvo tillflykt åt rikets

fiender; men beviljade dem genast nåd, då de an-

höllo om tillgift och förnyade trohetseden. Detta

var första resan; men treone år derefter, då Dal-

allmogen, förledd af den falske Stören, åter visat

sig affällig, infann sig konung Gustaf med 14,000

krigsmän vid Tuna kyrka , uppläste för dem ett af

ständerna underskrifvet bref , hvari Dalkarlarna för*

klarades för rikets fiender, lät genast dömma och

afrätta deras bufvadmän, men beviljade de öfrige

tillgift och lät allmogen svärja sig ny trohetsed.

Är 1531 var dock allmogen i denna socken åter

upprorisk ocb återtog sina kyrkoklockor, som blif-

vit atlemoade till utländska skuldens betalande. År
1598, då under partistriden mellan konung Sigis-

mund ocb hertig Carl oroliga rörelser bär börjat

visa sig, utskrefs ett möte i Tuna, dit flere af

Sigismunds sakförare, såsom Skotten Jakob Näf
ocb Erland Björesson Bååt iofanno sig. Allmo-
gens sinnesstämning var då i bög grad förbittrad

mot Sigiiinunds anhängare. Kyrkoherden i Tuna,

O. Canoti, rymde af fruktan, b varefter prestgår-

den plundrades, en mängd af bönderne söpo sig

fulla, ocb företogo sig sedan att hålla dom öfver

konungens utskickade. Näf blef då på det grym-
maste sätt misshandlad, ocb då han bad att få

lösa sitt lif med penningar ocb begärde att en ki-

rurg måtte få /örbinda hans sår, svarade en ang
Dalkarl: "Jag skall gifva dig plåster", och klöf

med detsamma hans bufvud; oakladt prostens i

Leksand, Tersen, föreställningar, träffade ett lika

öde tvenne andra af konungens utskickade, nem-
ligen Carl Bengtsson och Jöran Boade; blott tven-

ne, Olof Gudmundsson ocb Erland Bååt, förmådde

Terserus att rädda , för att sedan ställa dem no-

der hertigens dom. Detta allmogens uppträdande

vid Tuna bär i historieo namnet Naftåyet. Så väl

Carl XI (1673) som Fredrik I (1729) gjorde be-

sök i Tuna prestgård; den senare för att roa sig

med jagt. På Tuna hed inryckte, år 1788, 3,000

frivillige Dalkarlar för att under G. M. Armfelts

befäl afgå till Carlstad. En del af Tuna gärde

kallas nu mera Rome slätt och är exercisplats för

kong). Dalregementet. Tuna kyrka är af sten och

skall vara byggd i 12; te århundradet, men sedan

hafva blifvit förnyad; altartaflan är af Ebrenstrahl

och föreställer Kristi korsfästning. Är 1560 fanns

vid här då varande biskopssäte en katbedral- och

trivial-skola, hvaraf nuvarande sockenskolan är en

lemniug. På Tuna kyrkovall höllos ock årligen af

gammalt vid pingst- ocb midsororoarstiden mark-

nader, som besöktes af bandiande och bandtver-

kare från länets städer; men deasa marknader haf-

va sedermera befunnits både onödiga och sedeför-

derfvande, h vårföre de på socknemännens begäran

år 1812 blefvo förbjudna. I socknen finnas flera

betydligare gårdar och bruk, bland hvilka vi mär-

ka : f. kungsgården Hushaga eller Uushageu (se detta

ord), Östra Sit/berget, bvarest fordom på drottning

Margaretbas tid voro goda silfvergrufvor , med ett

malmbrott, som äfven innehöll guld; verket är na

mera i det närmaste nedlagdt; Bovafls i mil ifrån

Öslra Silfberget belägna silfvergrufvor , som fört

silfverhaltig blyglans, bioode onh kopparmalm, men
no äfven äro ödelagda; Skenshytte malmfält och
gallmejverk, na mera Öfvergifna; Qrangshammart

bruk (särskildt beskrifvet); Ui/shytte masngn (Se

detta ord); Noraå brak, anlagdt i vattendraget fre*

•jön Noraa, 2 mil vester om Tona kyrka; östra

Silfbergstägten eller Berregåréen t Tuna, som for-

dom varit kungsgård, men nu mera är åt lands-

höfdingen i länet på lön anslagen; Westerviks kop-
parverk i Tuna, nu mera nedlagdt; bergsmanshyt-

tan Laxsjö (se detta ord); majorsbostället Österby

\

UyUinge ocb Porsbacka, som fordom tillhörde Måns
Nilsson i Aspeboda, hvilka for dess delaktighet i

upproret 1533 tillföllo kronan, menar 1569 éter-

lemnades åt hans dotterson, befallaingsmannen öf-

ver Salberget P. Hansson, bvarefter Porsbacka år

1680 åter till kronan indrogs; färjestaden Båtstad

(förut beskrifven); egendomen tidngsar/vet samt flera

officersboställen. Qvinneraa i socknen sysselsätta

sig vintertiden med spanad ocb väfnad af lin till

afsalu, samt tillverka af lin, lärfter och rutiga samt

randiga lianevaror, hvilka sedan försäljas till an-
gränsande provinser; allmogen i orten är ock i

allmänhet slöjdfärdig, tå alt en och samma bonde
förstår förrätta sitt smide, timra, snickra, göra
skor, kläder, o. s. v., en konstskicklighet, som
gaf Franske ambassadören grefve 4'Avaux, som
under drottning Christinas tid under en resa i Da-
larna besökte Tuna, anledning att vid hemkomsten
till Stockholm skämtande säga, att han i Dalarna

funnit en socken, som hade 1,400 smeder, 1,400
skräddare, skomakare, timmermän, mera re, o. s. v.

Socknens folkmängd . besteg sig nemligen på éen

tiden till 1,400 personer. Här finnes nu 244 j-

mtl. med en folkmängd af 8,830 personer på en

areal af 207,615 tunnl., hvaraf 16,800 äro sjöar

ocb kärr. Adr. £äther.

Tuuttbei«i annex till Tuna socken i Nyköpings
län, är beläget vid Östersjön, 14 mil S.S.V. från

Nyköping. 1 fordna tider har bär varit en ansen-

lig kopparbergslag, som redan år 1720 försågs

med privilegier; i de djupa grufvorna brytes bär

nn äfven kristallinisk kobolt. I» socknen ligger

Näfveqvarns berregård ocb kopparverk, som häm-
tar sin malm från To oabergs grufvor. Kobolt-'

tillverkoingen vid Tonaberg nppgick år 1823 till

3,160 skålp:d. Toeabergs kapell kallas äfven Kop-
partorp. Socknen håller 33 ' mil. med 1,100 in-

byggare på en areal af 22,888 tunnl., hvaraf 680
äro sjöar och kärr. Adr. Nyköping.

Tunafert är ett bruk, beläget i Klosters aocken

nära intill Eskilstona stad. Bruket grnndlades ifrån

början för smidesmanufaktur, men nn mera idkas

der egentligen stångjernssmide. Här finnes nu 1

stångjernsbammare med 2:ne härdar, 1 koppar-
barnmare, 1 koipbammaro, 1 sliphus, 1 vadmals^

stamp, 1 shg med ett blad oeb 1 qvarn med 6

par stenar. Det privilegierade årliga smidet upp-

går till 475 skeppa! ståogjern ocb 100 »keppid

ämnesjern eller plåtar, allt af köpetackjern. Fräl-

sesro idet utgör 75 skepprd. Hammarskatten åtgår

med 5 skepp:d. Utom stångjernssmidet drifves bär

äfven någon manufaktur, men ej betydlig.: Yat-
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téatillgången Sr bela Aret om Distan tillräcklig

f5r alla verken. Skeppar på Stockholm. Åge» af

enkefra B. €. Hallenias. Smidesstämpeln är ett

W omgifvet af punkter.

T«oa IjKo är ett härad, som håller omkring ?£
qv.-mil och jemte Aspelands och Hanbörds hära-

der intager midten af Kalmar län, samt innefattar

3:ne socknar, oem ligen Misterbalt, Tona och Krigs-

dala, af hvilka den förstnämnda är skärsocken och

de senare ligga uppåt landet. Tillsammans utgöra

de 144 1 mtl. med en folkmängd af 10,906 invå-

nare på en areal af 181,233 tnnnl., af hvilka

14,810 äro sjöar och tait. Skärgarden år här

rik på vackra öar med löfskog, och orten företer

en behaglig oravexling af sjöar, skogar, berg och

floder. Åkerbruket har på de sista decennierna i

hög grad förkofrats, särdeles genom nyodlingar,

och folkmängden bar i samma proportion stigit.

Jemte Aspelands ocb Sevedes härader tillhör Tona

län Kalmar låns 2:dra fögderi, och utgör i före-

ning med samma härader äfvee en domsaga.

Tan» Litas ocb Sevedes kontrakt inom Linkö-

pings stift, innefattar samma åtta pastorater som
Tona läns och Sevedes härader tillsammantagna,

med tillägg endast af Rumskullas annex, Hessleby,

som är beläget inom Jönköpings lån. Af dessa

pastorater är ett (neml. Wimmerby) regalt, 2 pa-

tronella ocb de ofriga 5 kousistoriella. Folkmäng-

den i kontraktet uppgår till 23,683 personer.

Tmnbyliolm* ett berustadt säteri i Smedstorps

socken af Gbristianstads län, 3 mil från Ystad, bar

en åbyggnad med angenämt läge i en insjö, Tan-

byholms-sjön, som innesluter 13 stycken bolmar,

bevuxna med skog; denna sjö har fordom varit ett

kärr, men genom uppdämningar blifvit gjord till

bvad den är. Söder ut äro omgifoingarna något

enformiga ocb skoglösa, men på norra sidan om
gården tillstöta lummiga bokskogar. Bufvudbygg-

ningeo är två våningar hög, utom vindsvåningen,

samt stor och väl indelad. Till säteriet böra 8T
7
T

skatte-arbetsbemman, 2:ne augmentsbemman, 11

stycken rå- ocb rörstorp, 16 gathus, en mjöl-,

stamp- och sågqvarn, samt ansenlig skog af bok

ocb ek. Trädgården innehåller 3 tunnland och är

belägen på fasta landet. I sjön 6nnes godt fiske.

På gårdens ägor finnas ock flera fördelaktiga sten-

brott. Tunbybolm var mot slutet af 17:de seklet

en kungsgård, ocb bar säkerligen utgjort en del af

Bornholms vederlag. Hela godset rustar nu 10 ryt-

tare eller karabinierer. Gården blef på 1730-ta-

let ombyggd af dåvarande ägaren, en kapten Pi-

per, ocb bar, då denne kort derefter blef befor-

drad till landshöfding i Österbotten, gått igenom

flera slägters bäoder, samt ägdes vid början af

detta århundrade af krigsrådet C. H. Palm.

Tuoderfelt , Jttrgen, förut kallad Tuoder,
var först borgare och handelsman i Narva, så

rådsförvandt , borgmästare ocb 1676 burggrefve

derstädes. Blef följande året komroerse-president

tillika ocb uppböjdes 1678 i adligt stånd, för de

många tjenster och försträckningar han gjort Sven-

ska kronan. Afled 1688. Hans stjufson och til-

lika måg,

YtuideftTelt » Gm*tmf Johan» förut kallad de
Rode», född i Moskau 1656, blef 1681 fänrik

vid ett garnisons-regemente i Narva, men gick

kort derefter oti kejserlig tjenst i Ungern, och

gjorde sedan mångåriga vidlyftiga resor genom
nästan alla Europas länder. Sedan han hemkom-
mit, befordrades han 1700 till öfverstlöjtoant vid

general Wellingks regemente i Narva , och u toämo-
des d. 26 Febr. 1710 till öfverste för Westman-
lands regemente; men stupade tvenne dagar deref-

ter i slaget vid Helsingborg. Han' både erhållit

sitt adelskap på samma gång som stjuffadero och

under dennes nummer.

Tnoeld, Krllc, son af komministern Erik Tuoe-

lius i Westmanland, föddes d. 22 Aug. 1709. Må-
ste under sina studieår, såsom ganska meddellös,

uppehålla sig medelst konditionerande, bvilket dock

icke hindrade honom att göra utmärkta framsteg

i vetenskaperna, synnerligen i Grekiskan. Den 23
April 1731 fick den skicklige ynglingen utföra ett

hedrande uppdrag, att nemligen "betyga akademi-

ens i Upsala fagnad öfver konung Fredrik l:s fö-

delsedag" uti en oralion på Grekisk heroisk vers,

bvilkeo han sedan sjelf fick till konungen aflemna,

då denne, sedan ban hört honom upplåsa åtskilli-

ga stycken deror, begå fvade honom med en an-

senlig gåfva af dukater. Ett annat prof på sin

stora kunskap i Grekiskan fick ban tillfälle att ar-

lägga tvenne år senare, då han öfverlemnade en

tryckt lyckönskan på Grekisk vers till det då till

Stockholm ankomna Turkiska sändebudet Mehemed
Effendi, hvars medföljande sekreterare ocb tolk

var Grek. Uti Upsala studerade Tunelius icke al-

lenast Latin ocb Grekiska, utan äfven med stor

flit de moderna språken, samt afbörde nästan alla

förelåsningar, från metafysiken till botaniken. Slut-

ligen begynte han isynnerhet studera tbeologien,

ocb ämnade blifva prest. Af denna anledning ut-

. gaf ban pä Svensk vers en öfversättning af Da-
vids botpsalmer; men bestämde sig sedan för en

annan bana. Blef 1737 magister ocb följande året

e. o. kanslist i riksarkivet, ifrån bvilkeo tid ban

antog namnet Tuneld, bvilket, likasom fäderne-

namnet Tunelius , var taget af Tuna i Dalarna,

der farfadern, Jöns Larsson, varit bergsman. År
1739 började han sitt namnkunniga stora geogra-

fiska verk öfver Sverige, bvilket mödosamma ar-

bete han företog ntan något allmänt understöd och
ntan all lön. Följande året förklarade väl konun-
gen, på ständernas framställning derom, det Tun-
eld borde blifva förhjelpt till lön på någon ordi-

narie stat; men sådant inträffade dock sedan aldrig.

All den uppmuntran, ban för detta förtjenslfulla

arbete erhöll, var en gåfva af 15 dukater ntaf hof-

marskalken friherre Carl De Geer. Då verket, un-

der riksdagen 1741, först utgafs, dedicerad! till

ständerna, fick Tuneld företräde uti sek reta- ut-

skottet ocb öfverlemnade exemplar deraf till tal-

mannen, då det formligen togs till protokollet, att

han skulle vedergällas ocb uppmuntras; men detta

gick aldrig i fullbordan. All den uppmärksamhet,
som visades honom, var att ban 1742 erhöll bof-

auditörs karakter, samt följande året användes att
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förrätta eo tillfällig fältsekreterare-syssla. SA väl

förut som efteråt anmälde sig denne ftrtjente men
flera gånger till både civila ocb lärda sysslor; men
misslyckades alltid. Omsider fattade han det be-

slöt att ej mera besvära vederbörande med tjen-

ste-ansökningar, ntan att i stället bl ifva landthus-

hållare, och äfven bärutinnan visade han samma
nit, som på vetenskapernas falt. Ur ett fullkom-

ligt Ödesmål upptog han 1751 en jordlott, hvil-

ken han uppodlade, bebyggde ocb förvandlade till

en berrlig egendom. Att bao under tjden likväl

fortsatte sina studier, synes af det pris om trettio

dukater, han 1754 vann i vitterbets-akademien för

en skrift om Folkunga-åttens t Sverige vpphof. År
1758 fick ban hofråtts-assessors karakter. Mot
slutet af sin lefnad, anhöll han bos konungen om
någon pension, i anseende till det mångåriga och

kostsamma arbete, ban nedlagt på kännedomen om
riket; men äfven bärtill oteblef bifall. På sin ål-

derdom utgaf ban en Historia om Engelbrekt. Han
afied på sin gård Eriksbolro d. 3 April 1788. Hans

Geografi ofver Sverige utgafs i förnyade upplagor

åren 1741, 1746, 1757, 1762 ocb 1773 i ett

band, alltid med ansenliga tillökningar och förbät-

tringar, samt 1785 ocb 1793 uti trenne band. En
åttonde, ofullbordad, upplaga, bar i senare tider

utkommit.

Tunge är ett härad af omkring 2-| qv.-mil i Norra
Boboslän, ocb innehåller ett enda pastorat, nämli-

gen Foss med annexerna Håby ocb Svarteborg,

bvilka tillsammans otgöra I49£ mtl. med 7,217

inbyggare ocb en areal af 62,046 tunnl., af bvil-

ka 2,889 äro sjöar och kärr. Jemte Sotenäs och

Sörbygdens, Lane och Ståogenäs härader, tillhoror

Tunge härad Sunnervikens fögderi. (De fyra norr

ut belägna häraderna, neml. Qville, Tanum, Wette
och Bullareo utgöra nemligen Norrviken eller den

egentligen s. k. Wiken.)

Tunge, jemte Hålanda, Sköfde ocb S:t Pebr, är

annex till Skepplanda ocb ligger vid Götba elf i

Ale härad af Elfsborgs län, 4{ mil N.N.O. från

Götbeborg. Jordmånen består af lera ocb sand.

Skogen är otillräcklig för bebofvet. Socknen bål-

ler 14 £ mtl. med en folkmängd af 630 personer

på en areal af 5,439 tunnl., bvaraf 390 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Götheborg ocb Kattleberg.

Tunge I, Nils Lai>»»on, till Brandthäll, en ätt-

ling af Lorentz von Tungeln, bvilken 1501 in-

kom från Böbmen till Sverige ocb blef böfvidsman

för WestgÖtba infanteri, var räntmästare bos ko-

nung Carl IX samt inspektor öfver den koogl.

räntekammaren och tullarna. Hans son,

TungeI, Liars, född 1582, studerade i Jena och

Strassbnrg, der ban 1609 ocb 1610 utgaf juridi-

ska disputationer, samt utnämndes, straxt efter sin

hemkomst till fäderneslandet från trettonåriga utri-

kes resor, 1621 till sekreterare af staten. Seder-

mera nyttjades ban i flera diplomatiska värf och

afgick tvenne gånger såsom ambassadör till Frank-

rike. Adlades 1631, då ban vid samma tid nämn-
des till resident vid Korsacbsiska bofvet. Afled af

pesten 1633 uti Dresden. Ännn namnkunnigare blef

dennes yngre broder,

Tungel, Kils. Född 1599; ban befordrades 1624
till refendarie i hofkansliet, 1627 till häradsböf-

ding i Daga härad, 1630 till kongl. sekreterare

eller skrifvare i rådet och 1 634 tillika till bärads-

böfding i Kåkinds härad. Adlades 1637 onder bro-

derns nummer, då han först antog namnet Tunyel,

efter att förut bafva kallat sig Nils Nilsson. Slut-

ligen blef ban 1651 hofkansler, drottning Christi-

' nas sekreta-råd samt Custos af det kongl. större

ocb mindre sigillet. Efter en oloflig kärlekshan-

del med Elisabeth Cygosea, dömdes ban 1661 att

plikta 2,000 R:dr till S:t Catharina kyrka, och fick

med detsamma afsked från sin tjenst. Likväl er-

höll ban tvenne år senare ett offentligt uppdrag

att i Brabant uppköpa åtskilliga publika handlin-

gar och skrifter, dem Christian II bortfört från

Sverige; men detta uppdrag kom ej till verkstäl-

lighet. Han afled år 1665, sedan ban mot slutet

af sin lefnad varit foremål för en mängd ankla-

gelser ocb obehagliga rältegåogar, samt efter band

förlorat allt anseende. Nils Tungel framstår allt-

jemt såsom en nögst smutsig karakter, så att det

ej kan annat än väcka den högsta förvåning, att

en sådan man kunnat blifva uppböjd till böga äre-

ställen. Redan 1639 finnes han bafva varit form-

ligen mutad af Danske ministern Peder Wibe för

att spionera på Svenska rådet, der han förde pro-

tokollet. Denna handel dref ban många år, utan

att blifva upptäckt. Regeringen tyckes dock om-
sider bafva upptäckt något sekreterarens förräderi,

bvarföre Oxenstjerna äfven vid de vigtigeste an-

gelägenheterna brukade visa ut Tungel ocb de an-

dra skrifvarne, bvarefter ban sjelf förde pennan.

Som man ej kunde beslå Tungel med hans förrä-

deri, men likväl starkt misstänkte det, sökte man
i tysthet aflågsna honom. Åren 1637 och 1641

erbjöd man honom att blifva nnder-ståt hållare i

Åbo, samt 1642 i Ingermanland; men ban vägra-

de att antaga dessa anbud, ocb stannade hellre på

sin förra plats. Han älskade icke Oxenstjernorna

,

ocb var ej heller af dem gerna sedd; men sökte

så mycket ifrigare ställa sig in bos Pebr Brahe

ocb Salvius, till bvilken senare ban skref flera

bref med förklenliga omdömeo om Oxenstjernska

partiet. Vid 1647 års riksdag begagnades ban att

för bofvets räkning underhandla med böuderne,

ocb vid bofvets sedan följande stämplingar emot

Oxenstjernorna, var ban en ständig mellanlöpare,

ofta begagnad af drottning Christina, hvars för-

troende han i hög grad förstått att vinna genom
smicker ocb lismeri. Det var äfven med ban» till—

bjelp, som den hemliga brefvexlingen emellan Chri-

stina, Wasaborg ocb Salvius blef under Westfali-

ska fredsverket underhållen. Äfven när ständerna

skulle öfvertalas att erkänna Carl Gustaf såsom ef-

terträdare, blef Tungel mycket använd. Vid tbron-

afsägelsen gaf Christina honom ett till Carl Gustaf

ståldt bref, hvaruti bon vidt ocb bredt ordade om
Tongels stora tillgifvenbet för konnngabuset i all-

mänhet och särdeles för prinsen, till hvars fördel

ban inför drottningen vid bvarje tillfälle talat, och

för hvars antagande till tbrooföljare ban nitiskt

arbetat. Hon anbefallde derföre Tnngel till det
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bästa, försäkrande att prinsen skalle i bonom fin-

na en ganska trogen ocb oförtruten tjenare. Mer

och mer mognade dock omdömet om Toogels då-

liga uppförande, och den ena svåra efterräknin-

gen framkom efter den andra. Han anklagades att

till sin fördel hafva förfalskat gåfvobref på en

gård i Upland; en anoan gång att bafva förfarit

på samma sätt med ett gods i Estland, samt slut-

ligen att hafva tagit mutor och för bog pappers-

lösen. Oktadt allt detta , bibehölls bao i sina vär-

digbeter af konung Carl X, b vilket gifvit anled-

ning till den förmodan, att ban under de sista

åren af Christinas regering lånat sig till hemlig

kanskapare åt tfa ronföljaren. Sonen,

Tnoffelt Nila, född på 1630-talet, åtföljde 1664

legaten Palbitski till Danzig ocb Warscbau, samt

utnämndes 1665 till minister i Polen. Blef 1681

resident i Hamburg ocb förordnades 1685 till vice

president i Åbo bofrätt. Berömmes såsom en ni*

tisk ocb ordningsälskande ämbetsman, hvilken dock

ville göra sin myndighet något för mycket gällao-

de. Afled 1693 ogift. En yngre broder till denne,

Tunnel, ttuntar, född 1639, blef 165? fänrik

vid Nerikes regemente, 1658 löjtnant, 1659 kap-

ten vid Smålands regemente,, ocb erhöll 1668 öf-

verstlöjtnants karakter, då ban för någen tid gick

i Spansk tjenst. Blef 1671 öfverstlöjtnant i Hol-

ländsk tjenst, 1675 öfverste för ett Svenskt värf-

vadt regemente i Wismar, och 1676 kommendant

i Kalmar, då ban tillika fick sig uppdraget att

ordna försvarsverket på Öland. Utnämndes 1678

till öfverste för Uplands regemente, samt 1684

till landsböfding i Halland ocb general-major. Upp-

böjdes 168? till friherre. Utmärkte sig vid flera

tillfållen genoro tapperbet, såsom i drabbningen på

Fyen 1659, då ban återfanns nära död bland de

stupade på slagfältet, vid Kandias belägring 1669,

vid W ismars belägring 1675 samt vid Cbristiano-

pels och Carlsbamns eröfrande från de Danske

167? ocb blockaden af Christianstad, utom flera

andra tillfällen. Han afled 1697, utan att bafva

varit gift En tredje broder,

Tnncelt Johan» blef 1695 lagman i Tio hä-

rads lagsaga, och dog 1708.

Vifngelfelt, lUIU, förut kallad Nils Marcussoo,

•son af bofmästaren Marcas Nilsson, blef 1675 vo-

lontär på Svenska örlogsflottan, ocb befordrades

för sin käckhet ocb sitt välförhållande snart till

löjtnant, i hvilken beställning ban, efter flera af-

lagde tapperhetsprof under Danska kriget, år 1689,

adlades. Utnämndes 1691 till bäradsböfding öfver

Rasbo ocb Olands härader i Upland, samt dog

1695. Ätten utgick med dess son,

TunffelfeN, Anders, favilken, född d. 17 Mars

1682, såsom kapten vid lifgardet sårades ocb togs

till fånga vid Dnieperströmmen 1709; men rymde

samma år från Czernikow ocb kom till Carl XII i

Bender. Bivistade sedan fälttåget 1711 mot Tar-

tarerne ocb deltog 1713 i kalabaliken i Bender,

der ban blef fången. Rymde snart åter från Tur-

fearrte, och kom 1715 efter konungen till Stralsund.

Blef 171? drabant, 1719 korporal, 1735 qvar-

terntastare ocb 1736 löjtoant vid drabantkorpsen.

Befordrades 1740 till öfverste för Bohusläns dra-

goner; men tog sedermera afsked som general-

major och förordnades till landsböfding öfver Jön-

köpings län 1747. Blef 1748 kommendör af S. O.

Dog d. 16 Mars 1751.

Tungelfelt, Alatliine» Wolberg von» bon-

deson från Skåne, född 1680, adlades 1734 under

samma ätts nummer. Började sin bana såsom siro-

. pel ryttare vid lifregementet; men tjente sig opp

ganska högt, genom mod och tapperhet. Befor-

drades 1703 till fältväbel, 1704 til) kornett, 1706
till löjtnant, 1708 till drabant, 1714 till vice

korporal ocb 1720 till korporal vid drabantkorp-

sen. Fick 1723 ofverst löjtnants karakter ocb
utnämndes 1736 til) adjutant vid lifkorpsen. Slut-

ligen blef han 1743 öfverste och kommendant på
Carlstens fästning. Han hade med mod och ut-

märkelse deltagit uti de flesta större slag noder
' Carl Xll:s blodiga krig, såsom i drabbningarna vid

Riga, vid Klissow, vid Plutowsk, Frauenstadt,

Holofzin, Pultava m. fl. och mer än en gång blif-

vit farligt särad. Han var äfven med i kalabali-

ken i Bender, der ban blef illa skjuten i högra

armen samt deltog sedan 1715 i t rättningen på
Landt-Riigen samt bivistade belägringen ocb bom-
barderingen af Stral und. Han afled barnlös d. 22
Mars 1747. Före sitt adlande kallade ban sig

Wolberg.

Tuuliem, en socken med Björke, Åsaka ocb

Gerdhem, är belägen i Wäne härad af Elfsborgs

län, 1 | mil S.O. från Wenersborg ocb tillhör 1

kl. konsist. Pastoratet är det största i Skara stift.

I socknen märkes: säteriet. Rånnum, 1 mtl. med
underlydande hemman ocb lägenheter, qvarn och

ålfiske i Götba élf samt en vacker åbyggnad, som
å ena sidan är omgifven af en stor ocb vacker

trädgård ocb af Götba elf, samt å andra af all-

männa landsvägen, med utsigt öfver den intagande

dalen mellan de närbelägna Halle- och nunneber-

gen; säteriet Nygård, beläget vid foten af Hunne-

berg, ntgörande ett mtl., med god åkerjord, löf-

skog och vacker åbyggnad, bvarest man på 1780-

talet anlagt ett kalk- och cement-bruk, som på
1790-talet börjat drifvas med skiffer, bvilket,

tillika med kalksten, sprängas ur Hunneberg; Stora

Lindas vid foten af Halleberg, med en vacker och

smakfull åbyggnad, Forsstena, 2 mtl. säteri, nu

mera majors-boställe vid Westgöths- Dahls rege-

mente; Wtksäny, ett mtl. frälse, nu mera anslaget

som kapellans-boställe vid Wenersborg; socknens

kyrkoherde-boställe, som är beläget vid foten af

Hunneberg, ocb år 1612 tillika med större delen

af socknen blef af Danskarne afbrändt, Haktan
eller Häkteklint (sedetta ord), samt slottet Edsborg

eller Edshoim (äfven förut beskrifvet). Till socknen

höra äfven flera kronobolmar i Götba elf, såsom

Slottsholmen, Ljungön, Ljufön, Grotbult m. fl.

Under fordna krig bafva vid Götba elf på Fors-

stena ocb Nygårds ägor skansar varit uppkastade,

bva rföre ett torp der fått namn af Skansen. Sock-

nen håller 47 £ mtl. med en folkmängd af 2,140

invånare på en areal af 21,731 toonl.., hvaraf

1,930 aro sjöar och kärr. Adr. Wenersborg.
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Tantiem, jemte Ugglum annex till Gudhem, år

beläget i Gadbems bärad af Skaraborgs lan, 2 mil

S.S.O. från Skara, £ mil N. från Falköping. Soek-

nen ar belägen på foten af Mösseberg och bar en

stenbnnden af syra besvärad jordmån. Skog sak-

nas nästan alldeles. Utsädet är 23? tonnor. Här
finnes 12 mtl. på en areal af 1,365 tonni., bvaraf

15 åro sjöar och kärr. Adr. Skara.

Tunuafu, det na vanliga måttet af 32 kappar,

antogs till allmänt begagnande ofv er hela riket

noder drottning Christinas minderårighet. Bärtill

bestämdes den af ålder för Stockholms stad brak-

liga tunnan, på bvilken räknades 32 så kallade

Finska kappar. (Se: Mått, tnåt och vigt.) -

Tunne. Med detta namn framstår i Ynglingasa-

gan den förste ordentlige upprorsmakare våra häf-

der veta omförmåla. I afseende på bonom berät-

tar sagan följande: Konung Ane den Gamle i Up-
sala hade bland sina trålar haft en man, som hette

Tonne, bvilken varit den gamle konungens för-

trogne rådgifvare och skattvårdare. Då Anes son

Egil trädde till konungadömet efter sin fader,

satte ban Tunne åter bland de öfrige trälarne.

Detta förtröt den fordne gunstlingen. Han rymde
bort från konungagården och med bonom rymde
många andra trälar. Derpå tog ban upp den skatt,

som ban vid konung Anes död undangömt ocb

nedgräft i skogen; deraf utdelte ban frikostiga

gåfvor bland de öfrige trälarne, hvilka togo bo-

nom till sin höfding. Då slogo sig till honom
äfven många illgerningsmän, bvilka hade sitt till-

håll i de djopa skogarna. Med des<a hopar gjorde

Tunne från vildmarkerna, hvarest de nppeböllo sig,

tid efter annan infall i de bebyggda trakterna,

skööade gods ocb dräpte folk. Då konung Egil

sporde detta, drog ban ut med en bär att upp-

söka dem. En natt, då konungen redan laggt sig

till hvila, kom Tonne med sin hop, öfverraskade

konungens män ocb gjorde bland dem ett stort

nederlag. Egil, uppväckt af stridsbullret, samlade

omkring sitt baner den öfriga delen af hären; men
Tunne gjorde ett så bårdt anfall, att konungen,

öfvergifven af större delen af sitt folk, måste taga

till flykten. Sedan plundrade Tunne på nytt i by-

arna ocb utdelte frikostigt bland sina män det

gods ban röfvade. Deraf blefvo de bonom myc-
ket tillgifoe ocb ban ganska namnkunnig. Mot
denne Tunne förlorade Egil åtta fältslag efter

bvarandra, så att konungen slutligen måste lemna

sitt rike ocb söka bjelp bos konung Frode den

Fräkne på Seland, lofvande att tillbaka bistå Frode

med folk ocb skepp, när så bebof gjordes. Då
fick ban konung Frodes krigsbär ocb kämpar, med
bvilken undsättning ban vände tillbaka till sitt rike.

Derpå höll han den nionde drabbningen med Tun-

ne, bvilken i densamma blef slagen ocb stupade,

hvarefter den Danska håren drog åter hem; ocb

sedan skickade Egil , som af sin långa fejd med
Tunne 6ck tillnamnet Tunnadotgr eller Tunnefien-

den, bvart år stora och dyrbara skänker till ko-

nung Frode, af erkänsla för det bistånd, ban af

denne fått emot den fruktansvärde upprorsstiftaren.

Tapp. Detta slägte bland bönsfoglarne bar me-

delmåttig, undersätsig näbb, en hoptryckt kam
efvan på hufvodet, köttflikar (slören) på båda si-

dor af undernäbben, ben med lång krökt sporre

ocb en stjert med 14 pennor. Tuppeo är i Eu-

ropa ett husdjur, som ursprungligen härstammar

från Ostindien ocb de Ostindiska öaroe,, der han

ännu förekommer vild i särskilda orter. Af alla

foglar är den tame tuppen (Gallus domesticus) den

mest kringspridde, och har redan från äldsta tider

följt menniskan såsom busfogel. I Sverige före-

komma ock tama böns nästan allestädes, till och

med stundom vid fjällgårdarne. Dock röjer ban

sin sydligare härkomst och naturbeskaffenhet der-

med, att ban visar mycken vedervilja för snö och

is, lätt förfryser fötterna ocb i allmänhet lätt tar

skada af köld. Hönsafveln plägar vara nyttig och

indrägtig, särdeles i närbeten af städerna, der bans

kött ocb hgg bättre betala sig, äfveosom på så-

, dana ställen, der ban ej behöfver underhållas med
säd, utan der affall ocb skräde äro tillräckliga

till hans underhåll. För att förvara äggen, lägger

man dem helst i kalk vatten, men äfven i aska,

mergel o. s. v. De måste ock noga skyddas mot
frost, emedan de eljest lätt frysa ocb brista sön-

der. Genoro konstgjord värma kläckas årligen i

Egypten och Gbina många millioner agg i egna

dertill inrättade ugnar; men i vårt kallare klimat

är detta förena dt med större svårigheter, enär

kycklingarna dock icke kunna umbära fria luften.

Särskilda hönsarter, som bos oss förekomma, äro:

Tofshöns eller Topphöns, med tät rund fjädertofs

på bjessan; Fjösbenta böns eller Bantamhöns, med
starkt fjäderklädda ben och tår; Dverghöns, med
mycket korta ben; Dubbla spor rhöns

y
med fem tår

på h vardera foten; Spanska höns , som äro särde-

les stora ocb vackert spräckliga ; Krullhöns eller

Purrhöns, med uppböjda eller tillbabarullade fjä>

drar samt med gul iris o. s. v.

TnpplÄret är en glimmerskifferklippa i närbeten

af Marstrand, uti bvilken år 1770 af kapten Croo-

stedt ett vattenmärke inhöggs, som utvisar att

klipporna der småningom böja sig. Vattenmärket

står nemligen nu 10 tum Öfver vattnets medelböjd;

men i Aug. 1804 stod märket icke fullt 6 tum

deröfver.

Turinge» en socken i öknebo hårad af Stockholms

län , är belägen vid Mälaren 4 |- mil V.S.V. från

Stockholm och tillhör 3 kl. konsist. I dess kyrka

ligger fältmarskalken grefve Dahlberg begrafveo i

ett grafcbor, som ban sjelf uppbyggt ocb till

byars underhåll han anslagit ett kapital. I sock-

nen ligger en gård, Ströpsta eller Nybble , som år

1772 tillhörde major A. Tbam. Socknen innehål-

ler 40 1 mt). med en folkmängd af 1,261 perso-

ner på en areal af 23,027 tonni., bvaraf 3,480

äro sjöar ocb kärr. Adr. Södertelje.

Turkeimtyr kallades en beskattning, som påfven

1455, efter Konstantinopels intagande af Turkarne,

påbjöd att användas till fördrifvande af desse kri-

stenbetens fiender. Dertill bestämdes då ett belt

års kyrkotionde öfver hela landet. En dylik skatt

nnder samma benämning utskrefs härstådes äfven

sedermera några gånger, och sista gåogeo 1543,
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efter Torkarnes förnyade infall i Ungern, då Go-
staf Wasa, för alt göra kejsaren till viljes, låt

öfver hela riket samla en frivillig bjelpskatt un-

der namn af Turkenstyr, för att användas till Tur-

karnes fördrifvande, om möjligt vore, från det

kristna Europas gränsor.

Tumenius, Lars, var född i Wexiö 1683, blef

prestvigd i Greifswald 1707, bivistade sedan ko-

nung Carl Xll:s fälttig, led sjönöd på Svarta haf-

vet, vandrade efter Pultava-slaget 30 mil till fots

i en ödemark utan uppehälle, innan han efter otro-

liga besvärligbeter återsåg sin konung i Bénder.

År 1 713 afsändes ban af kooong Carl från Bén-

der till det då åt Svenskarne inrymda Asow, för

att der vistas och emottaga de Svenskar, som ur

Ryssland ocb flera andra orter flyktade ur fången-

skapen. År 1714 återkommen Ull Turkiet såsom

biträde åt envoyé Grotbusen, fick ban samma år

en mantel af Turkiske sultanen, då ban såg ho-

nom på sin thron. Återkom i Nov. månad sist-

nämnda år till Sverige och' dog der, utsläpad af

sina många ansträngningar, vid 37 års ålder.

Tartur <flafvan. Om henne gick här uti kathol-

ska tiden följande allmänt trodda sägen: Vid fräl-

sarens korsfästelse kom denna ömsinta fogel ocb

satte sig öfverst på korsets träd samt såg sorg-

sen ned på den lidandes blod, suckaode tungt sitt

ännu bibehållna läte: "Kurrie, Kurrie, nt/f rie",

som skulle betyda det Grekiska "ÄyriV, eller
n
//er-

re.
n

Alltsedan den tiden blef bon aldrig mera

glad, utan far städse sorgsen kring jorden, upp-

repande sitt klagande "Kurrie"

Tuasablaualngar, äfven Ha I fresår eller Half-

tröll, benämndes i forntiden sådana personer, bvilka

antingen på fäderne eller möderne härstammade

från de gamle Jötnarne, de der föraktligt af Sve-

arna ocb Götberne benämndes för Tbussar eller

Troll. Äfven temligen långt in uti den rent histo-

riska tiden omtalas dylika Tossablänningar, och

däribland många märklige män.

Tutaryds socken, annex till Ryssby, ligger i

Wexiö stift, består blott af 18 till 11 J form.

mtl. ocb bar en folkmängd af 500 själar, är \
mil lång och £ mil bred, samt slät utan berg med

5 sjöar. Socknen bar sitt namn af Tuta, emedan

man fordom, af brist på ringklockor, boptutade fol-

ket till gudstjenst med en lur. Kristendomen lä-

rer bär bafva funnits, innan ännu kristna försam-

lingar i Sverige upprättats, bvadan ock kyrkao

uppehölls genom frivilliga gåfvor af här och der

församlade kristne, och ännu anses såsom offer-

kyrka. Den nuvarande kyrkan är reparerad 1694
ocb byggd af så tjockt ekvirke, att 12 på hvar-

andra lagda stockar gåfvo väggen sin böjd. Fram-
ledne grosshandlaren Johan Widbeck i Stockholm,

död derstädes d. 17 April 1833, är född orgel-

nistson inom denna församling. Han vandrade från

fadershuset till Stoekholm, ägande kootant 4 sk.

i sin ficka; men Gud var med gossen, som omsi-

der blef en rik ocb aktad man. Bland sina många
testamentariska dispositioner glömde ban ej sin

födelsesocken, otan anslog 7,888 R:dr 42 sk. B:ko

för bestämda ändamål såsom evärdelig fond; men

ännu 1849 hade denna summa ej tillkommit

ken, emedan några slägtingar på sidolioien med
processer söka afbånda församlingen sin rättmä-

tiga fordran. Adr. Ljungby.

Tatugaeseor benämndes ett slags forntida fartyg,

hvilka vanligen hade 36 åror ocb en besittning

af omkring 90 man. Dessa fartyg, likasom fera-

tonsessor ocb långskepp, räknades till de fordna

nordboarnes större härskepp.

Tuve var under konung Kristoffers tid en erkebi-

skop i Lund, som vid ett unionsmöte i Katmar låt

på gatorna i Kalmar bära framför sig det dubbla

patriarkalkorset med mycken pomp. De Svenske

biskoparne, isynnerhet den ifrån Linköping, i b vars

stift Tuve tillät sig denna myndighet, npptogo detta

så illa, att de stämde honom inför rådet till för-

klaring. Tuve svarade då fintligt nog, att ban
gjorde det af kärlek till korset, samt kooungens
närvaro till prydnad.

Tvegifte straffades fordom med lifvet. Nn mera
är detta straff förvandlad! till högsta kroppspligt,

samt derefter fängelse på fästning eller tukthus.

Den återigen, som med vett och vilja trädt i äk-
tenskap med någon, som öfvergifvit sin äkta maka,
straffas med högsta kroppspligt, dock utan fäst-

ning eller tukthus. Trolofoing af gift person med
ogift straffas med mindre kroppspligt för den ogif-

te, så vida på trolofning följt något lägersmål; i

annat fall försonas brottet med böter. Men barn,

födda i tvegifte, betraktas såsom äkta, åtminstone

i det fall, att den tvegifte ej vetat, att bans förra

maka lefde. Ett sådant äktenskap upplöses, när
den förra makan bevisat sin rätt, så vida ej ma-
karna annorlunda åsämjas.

Tveiuanuing. Att dricka £vemänning kallades i

fordna tider, då nnder de vanliga dryckesgillena

stallbröder och goda vänner två och två, eller,

om qvinnor voro närvarande, en man och en qvin-

na alltid drucko gemensamt otur ett och samma
dryckeshorn. Att dricka efter vikingased deremot
kallades, då alla kämparne drocko nr en ocb sam-
ma bägare, som gick Hela laget utåt längs efter

bänken.

Tvengerhielm, Henrik, före sitt adlande be-
nämnd Tvenirer, tjente sig upp genom ett oför-

skräckt mod från lägsta stånd. Blef 1644 simpel

ryttare under öfverste Wittkopps värfvade rege-
mente ocb befordrades redan samma år till qvar-
termästare, derefter 1650 till kornett vid Östgö-
tba regemente, 1656 till löjtnant och 1658 till

ryttmästare derstädes. Upphöjdes 1666 i adligt

stånd. År 1675 fann ban sin död på slagfältet,

uoder kriget i Brandenhurg.

Tverred, ett annex till Gällstad, är beläget i

Kinds härad af Elfsborgs län, I { mil S. från Ul-
ricehamn. Marken är bergaktig och jordmånen
sandig. Till skog får en allmänning af bok efter

utsyning begagnas. Socknen håller 23 £ mtl. med
en folkmängd af 1,208 personer på en areal af
13,423 tunnl., bvaraf 1,995 äro sjöar och kärr.

Adr. Ulricehamn.

Tvestjert. Detta slägte bar lång-smal och jemn-
bred kropp, som slätar med en horntång; tråd-
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formiga antenner, så långa son halfva kroppen,

samt stora flygvingar, dolda under korta, fyrkan-

tiga täckvingar. Den Vanliga Tvesljerlen ar ka-

staoiefärgad med blekare antenner,, tackvingar ocb

fötter, samt håller 6 linier i längd. Den uppehål-

ler sig i mellersta och norra Europa, så långt

fruktträden anno trifvas. I Jemtland och llerje-

dalen förekommer den blott sparsamt, och i de

nordligaste trakterna af Skandinavien är den icke

alls funnen. Desto allmännare är han i alla of-

vannämnda trakter, ocb finnes der om dagarna mer-

andels inkrupen i springor ocb hål på murar ocb

väggar, i hoprullade blad eller under stenar och

dylika smygbål, och värjer sig då, om ban oroas,

med sin tång eller genom en snabb flykt. På af-

tonen eller under natten lemna de sina gömsleo

och flyga eller springa omkring i trädgårdarna,

for att söka sin föda. Denna består bufvudsakli-

gen af frukter, såsom päron ocb äppleo eller de

mjuka bladen af kål och allehanda köksväxter. Der

iro en avår ohyra i trädgårdarna, ty fogelskräm-

man eller nätet afvärja dem icke, ocb äfven i

sjelfva barken af trädstammen inkrypa de, om nå-

got ställe deraf lossnar. Plågade af hungersnöd,

kanna de äfven stundom förtära andra insekter el-

ler anfalla b varandra inbördes. En gammal folk-

tro säger, att tvestjertarne smyga sig in i öro-

nen på menniskor, för att på denna väg äta sig

in i till bjernan, och denna insekt kallas deraf på
flera stallen i Sverige oronmask; men tydligt är,

att djuret till ett sådant inträngande inom men-
aiskobufvudets fasta delar är alldeles för svagt.

Tvestjerten inkryper vid vinterns annalkande i jor-

den, öfvervintrar der till följande vår, då parnin-

gen förrättas. Äggen äro små, ovala, bvita och

glänsande ocb anträffas i April månad i jorden el-

ler under stenar; men i Maj månad äro ungarna

redan utkläckta ocb öfvergå småningom från lar-

ver till fullbildade tvestjertar. En mindre art, den

s. k. Lilla Tvesljerlen, är hårig ocb mörk, samt bar

fötterna ocb de sista antennlederna gula. Denna

tvestjert är betydligt mindre än den föregående,

har bela kroppen ofvan och under beklädd med
bår eller fjuo, ocb träffas nnder stenar vid strän-

derna af bäckar och insjöar, eller ock uti träd-

gårdar. Tvestjertarne fångas med ibåliga fläder-

käppar eller stjelkar af stockrosor och dylikt, som
här och der nedlägges i trädgårdarna mellan Ört-

stånden, så att tvestjertarna, som derinom söka

sitt skydd, efter någon tid kunna utskakas och
dödas.

Tveta, ett härad i Jönköpings län, håller omkring

10 qv.-mil och innefattar socknarna Ljungarom

(annex under Jönköping), Svartarp, Lekaryd, Bar-

kar) d, Nässjö, Jersnäs, Forserum, Ilaksrp, Rog-
b*rga, Öggestorp, Jerstorp, Bankervd, Sandseryd,

Barnarp och Månsarp, hvilka tillsammans utgöra

427 mil. med 15,309 inbyggare och ea areal af

236,660 tonni., hvaraf 18,740 äro sjöar ocb kärr.

Jemte Mo ocb Wista härader, tillbörer Tveta Jön-

köpings läns lista fögderi ocb utgör likaledes jemte

Mo och Wista en egen domsaga, som lyder änder

Kalmar läns och Ölands lagsaga.

Tveta kontrakt inom Wexiö stift, innefattar sam-
ma 9 pastorater som Tveta härad, med tillägg

endast af Jönköpings stadsförsamling och slotts-

församlingen. Bland dessa pastorater äro 2 re-

gala, 1 patroneit, 5 konsistoriella ocb ett af pre-

bende beskaffenhet. Kontraktets folkmängd uppgår
till 18,328 personer.

Tveta, annex till Södertälje stadsförsamling, är

beläget vid saltsjön i Öknebo härad, 4 mil SV.
från Stockholm. 1 socknen ligger Tvetaberg, der

ett mekaniskt bomulls-, kard- ocb spinneri-verk

finnes. Socknen håller 21 £ mtl. med 633 inbyg-

gare på en areal af 8,841 tunnl., hvaraf 1,350

äro sjöar och kärr. Adr. Söderlelje.

Tvetn* annex till Mörluoda, är beläget { Aspe-
lands bärad af Kalmar län, 4 mil S. från Wim-
merby. Genom socknen flyter Emm-ån, och mar-
ken är i dess grannskap slät, men den öfriga de-

len af socknen är bergaktig. Rådande jordmånen

är sand. Utsädet 196 tunnor. Socknen håller 15£-

mtl. med en folkmängd af 860 personer på en areal

af 15,922 tunnl., hvaraf 1,260 äro sjöar och kärr.

Adr. Wimmerby ocb Stora Åby.

Tveta 9 aonex till Kila, är beläget vid Wenern. i

Näs härad af Carlstads län, 6 mil S.V. från Carl-

stad. Marken är bergaktig ocb skog finnes till-

räckligt. Utsädet är mellan 7 och 800 tunnor.

Den största gården beter Önsholm. Socknen bål-

ler 23 1 mtl. med 1,396 inbyggare på ep areal af

14,788 tunnl., hvaraf 1,390 äro sjöar och kärr.

Adr. Carlstad eller Åmål.

Tvliifr, med Eringsboda kapell, är beläget i Me-
delstads bärad af Carlskrona län, 2£ mil N.N.V.

frän Carlskrona, och tillhör 2 kl. konsist. Marken
är bergaktig, rådande jordmånen är sand, och skog

finnes ymnigt. Utsädet är 1,000 tunnor. Sockoen

håller 61 ^ mtl. med en befolkning af 4,460 in-

byggare på en areal af 51,910 tunnl., bvaraf

4,880 äro sjöar och kärr. Adr. Carlskrona.

Tvist 9 Peter» en bland förra århundradets mån-
ga misslyckade rimmare, blef isynnerhet på sin

tid mycket tadlad för sin olyckliga, i obonden stil

författade Öfversättning af Vtrgilti Mneis. Dess-

utom var ban en flitig rimmande talare vid hög-
tidliga tillfällen, ocb otgaf: Lyckönskan på Prins

Adolf Fredriks födelsedag d, 3 Maj 1714; Soea-Gö-

thars Trohets- och Mandoms-Loj , hållet på Riddar-

huset d. 3 Nov. 174-2) Några qpåden under enskild

ro
t

m. fl. I en af bonom författad Nyårjtönskan

till Borgetskåpet i Stockholm, under titel: Handel,

Åkerbruk och Slöjder, finner man på bvar sida mål-

ningar i samma smak, som den följande:

Hvad är jag ser och börer bär, kring dessa Flora»

systrar?

Hvad stora flockar skocka sig? Hvad kärlek åt

dem smystrar?

Jo, många hundra tnseo bi, som boningskyssar ta,

Ocb sockersötan bonings-saft ur alla blomster dra.

Kom, kära skog! Kom, ensligbot! med dig jag

mig helst parar,

Ditt ljufva genljud allrahast oskyldigbeten svarar;

Du rustar skepp ocb flottor ut, du bygger bus

och slott.

Del. IV. 17
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130 TvåWtemariiau Tyfofcels

All nöjen tU all rikedom da, bygd, fått på dia

lott, o. s. v.

WÅateaarssaw På ea ljangbed i Ysby socken

nära landsvägen mellan Laholm och Kdenberga atå

tvenne sa benämnda otmårkta kåntpastoder, hvil-

ka, enligt fornsagan, beteckna den envigsplats,

der Starkotter besegrade Hergrim.

VvÄ-Ake*», ea socken med Spaanarp, år belägen

i Nimble härad af Hallands län', 1 mil S.O. från

Warberg, vid bafvet, aeh tillhör 1 kl. reg. Sock-
nen är till större delen slättmark, endast här och

der kring hemman och byar finnas fredade landar

åf löftråd. Inom socknen flyter Två-åkers å, som
på en betydlig sträcka åtgör gränsskillnaden mel-

lan Två-åkers och Spannarps socknar. Narra de-

len af socknen består af byarna Två-åker, Galt*-

hed och Ås; men söder ut äro hemmanen mera

kringspridda och utgöras af Pastarps, Jernmötte,

Borras, Toäered, Stk, Bjorkéngs och Munknskogs

byar eller markelag. flår finnes mycken flygsand,

aom dock här och der är blandad dels med mylla,

dels med torfmossejord, och stundom äfveo med
lera. Utmärkeroa äro storskiftede och odlingsfli-

ten bar bär på seaare area betydligt tilltagit.

Medelafkastningen af alla utsådes-slag ^beräknas en-

dast till 3:dje komet. Betesmarken är svag och

aali sjöfisket idkas ar strandbon såsom binäriog.

Skog sakoas och äfven tiHgången på bränntorf är

betydligt medtagen. I socknen har fordom varit

ea jerngrafva, som af ärkebiskop Absalon i Lund

år 1197 donerades till Sorö kloster. Denna gruf-

va skall ba varit belägen vid Hörråsen på Fast-

fcrps utmark, och masugnen ha stått viå hemmanet
Jernmölles qvarnfall, som deraf anan har sitt namn.

Bland socknens fornlemningar märker man ännu på
Två-åkers gärde sexton större och mindre stenar

i bantas* ensform, af hvilka dea högsta, som är 3|
aio lång, står vid landsvägen* På Borgberget,

der Två-åkers, Spannarps, Träslöfa och Huoestads

soekne-rågångar sammanstöta, skall enligt folk-

sägnen ha stått eo borg, som varit bebodd af nå-

goo Hand foroverldens magnater. Kyrkan är af.

äten, 60 alnar lång och en af de vackraste i or-

ten* Likasom åkerbruket för karlarne, utgör väf-

nad för qvinnorna i denna socken det förnämsta

näringsfånget. Linneväf, vadmal, hårtäcken och

golfmattor tillverkas bär äfven till afsalo. Sock-
nen håller 64 mtL med 1,880 inbyggare på en

areal af 13,029 tonni., hvaraf 280 äro sjöar och
kärr. Adr. Warberg.

Tyfcoett, Jehan, född i Nerike i. 26 Jan. 1752,
började sent studera och" blef 1777 student i Up-
aala. Prestvigd 1779, anställdes baa .följande året

såsom huspredikant bos friherre Duvall och sedan

uti några andra adliga bus. Blef 1780 e. o. ba-

taljonspredikant vid Åbo läns regemente, och bi-

trädde någon tid i början af detta århundrade vid

kommihistratoren i flelgarö; men var allt sedan

tjänstledig, till dess han afsattes från prestembetet.

Han lefde ännu år 1830. Lilljecrantzska familjen

gaf honom ett bomman, On, på Fogdön, deraf ban

hade sin temliga bergning. Eburn obetydlig för

öfrigt, blef Tybeck, genom dristiga villomeningar,

som erbdllo ett synnerligt afseende, eo för sin ttd

ganska märklig person Han hade i sin första prä-

sterliga verksamhet varit en varm vän af den evaa-

geliska bekännelsen om Jesu Kristi död till förso-

ning för våra synder; men genom bekantskapen

med brödraförsaml ingens vänner inkommit på den

afvägen, att behandla denna läropunkt, såsom bada

den uteslutande utgjort hela kristendomen. Atlt

mera framskridande i denna sensualistiska religio-

sitet, kunde ban ej slutligen undgå att känna, huru

olika både trosspråket och troslifvet gestaltat sig

i jämförelse med det apostoliska tidebvarfvets. B-
manuet Svedenborg* skrifter, b vilka gåfvo en ny
riktning åt hans Zenzendorffiska idéer, verkade

snart bos honom en öppen fiendthgbet mot den

kyrka, till bvilken han genom sin prested var

bunden. DS han ej lät afbålla sig genom några
varningar från villfärande predikningar, afsattes

ban år 1819, och begagnade sedan sin frihet till

förfäktande af sina läror med' outtröttlig flit. I

sin enskilda lefnad var han, så vidt man känner,

oförvitlig och aktades såsom en hedersman. Hans
stil var ej lika utmärkt som bans flit; utom af-

sättningen från prestembetet och tryckfrihet sektio-

nen ,' hade hans skrifter ej vonnit någon synnerlig

uppmärksamhets Arbeten: Biblisk förklaring öfver

hogmessotexten på andra stora böndagen d. 20 April

1917; Rättegångshandlingar i tryckfrihetsmålet; Bvaä
ér kristlig sanning om Gud? Kristlig undersökning

öfver Apostelen Pauli lära om lagens gerningar
t
om

tro och rättfärdighet; Em. Svedenborgs skrifter och

kristenhetens tillstånd
,
framlagda ttll deras ratta hatt;

Likheten och skillnaden emellan Pauti tära och dok-

tor Luthers system om gerningar, tro och rällfér~

éhghet; Skatt kristna religionen i Svenska kyrkan stå

eller falla? Okonsttadt och allvarligt försvar för sriaf-

na religionens heliga grundläror ; Den vigtiga striden

emellan sanningens ljus och fördomarnas mörker,

m. fl.

Yyclje, förr ett annex till Tössö pastorat, ligger

vid Wenera, l J mil S.S.V. från Åmål och inne-

håller 13 1 mtl. med en befolkning af 692 invå-

nare på en area] af 10,067 tunnl., hvaraf 210
ära sjöar och kärr. Socknen är nn mera sam-
manlagd med moderförsamlingen.

Tyajelujft, med annexet Klagstorp, ett pastorat t

Oxie härad af Malmöbos län, liggeV vié bafvet, 1

mil S. från Malmö och tillhör 1 kl. reg. I sock-

nen märkes: Pihlegård, 2 mtl. utsockne frälsa med
mycken och god både åker och äng. Skog och

torf saknas i socknen. Lemningar efter grafvar

och vallar bevittna, att stället i fordna tider varit

befastadt. Socknen håller 29 » mtl. med en folk-

mängd af 765 personer på en areal af 2,661 tunnl.,

hvaraf 3:ne äro sjöar och kärr. Adr. Malmö.
Vyleholme mOte hölls i fastlagen 1303, då Sven-

ske konung Birger och Norske konung Håkan öf-

verenskommo om vänskap och förbund på följande

fyra villkor: 1) Att deo året förut slutna Sol-

bergska freden, som nn lades till grund, skutte

till alla delar faeligfaållas; 2) att det ena riket i

nödfall skulle stå det andra bi på sin egen be-

kostnad; 3) att alla 4e slott, som i sådant fall
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kända ifrån fienderae intagas, skalle höra bagge
rikena till och pi bagges bekostnad underhållas;

sant 4) att båda rikena borde blifva lika delak-

tiga uti all möjlig viost och förlast Närvarande

på Sveaska sidan voro dessatom hertigarne Erik

ocb Waldemar , marsken Tborkel Knutsson, riks-

rådet ocb östgötba-lagmanaen Bengt Magnusson

till Ulfåsa, Thore Kettilssoo, Albrekt Stigson Hvi-

de ocb Godmar Månsson, S:t Brigittos svärfader,

hvilka samtlige bekräftade överenskommelsen med
sina namn och signeter, såsom särskilde löftesmön.

Tynderö, jemte Hässjö samt Lögdöns och Lag-
fors bruksförsamlingar, annex till Ljustorp, år be-

läget inom Medelpads fögderi, 2^ mil S.V. från

Hernösand. Sockeeo otgör en landtadde på Medel-

pads östra sida, ocb är på tre sidor omg ifven af

hafvet. Nödtorftig skog finoes och boskapssköt-

seln är lönande. Allmogens förnämsta näringsgren

ar fisket. Vid hafskusten finnes en beqväm hamn,
kallad Skeppshamn. Socknen häller 10 ^ mil. med
775 inbyggare på en areal af 8,401 tueal., hvar-

af 250 äro sjöar ocb kärr. Adr. Hernösaad.

TynoelaO, ett vackert gods och slott i Öfver-

Sela sockeo, är beläget på en ö i Mälaren, gent

emot Strengoäs. Stället bar förr varit en kungs-
gård, och i ännu äldre tider biskopssäte. Ön sy-

nes, af biskoparne i Strengoäs bafva varit bebyggd,
och till residens aoväad redao innan Stockholm
byggdes, och historien vet att förmäla om ea fi-

skare noder Tynnelsö, som, då han vid dess strän-

der fångat en skön lax, lät de orden undfalla sig:

"Lax, Lax, lerbak

Ej kommer du på bispens fat";

bvilket qväde den obemärkt närvarande biskopen

besvarade med orden:

"Det svär jag vid min bispebatt

Du skall sofva i tornet i natt";

bvarefter fiskaren genast gjorde sig klar, och, mom-
lande för sig sjelf bvad han ämnade företaga:

"Mitt vadmalssegel och ekebåt

De skilja mig och bispeo åt";

genast begaf sig till sjös, tog vägen till Stock-

holm, nedsatte sig der och inrättade vid dess an-
no obebyggda holmar ett fiskläger. Tynnelsö för-

blef emellertid ända till år 1527 i Strengnäsbi-

skoparnes bänder, hvilka afven befästade dess

slott och der stundom vågade bjuda den verids-

liga makten spetsen. 'Biskop Sigge af Sparre-ät-

teo, som omfattat Christians parti, försvarade år

1452 med en besättning af 100 raske män Tyn-
nelsö slott mot konung Carl Knotsson. Vid Chri-

stian II :s, framträngande i riket år 1 520 efter Stö-

rens död, samlade sig adeln på Tynnelsö hos då-

varande biskop Mathias Lilje, hvilken sedermora

blef den som krönte konung Christian; men icke

dess mindre, emedan han i början gjort honom
motstånd, fa dagar derefter måste bestiga bålet.

På Tynnelsö blef sedermera äfven juoker Thomas,
en Christian H:s ståthållare i Finland, som der

förfarit grymt och omenskligt, hängd i ett bast-

rep, sedan han af Gustaf Erikssons sjöbefälbafvare,

Erik Fleming, blifvit uppsnappad i sjön. Efter re-

formations-riksdagen år 152-7 måste ändtligen bi-

skop Sommar till komma; Gustaf afstå Tynnelsö*

hvars fästningsverk då raserades. Gostaf I höll

der sedermera hofbåUaing åt sjn gemål ocb siaa

barn, och . drottaiag Margaretha Lejoabofvad afled

här d. 26 Ang. 1551. Är 1561 förlaittes slottet

till Gustaf l:s tredje gemål, Catharina Stenbock;

1572 till hertig Carls första gemål, Anna Maria,

1592 till hans andra, gemål, Christina, J605 till

Carl Filip, och 1628 jemte Räfsaäs till Maria E-
leonora. Af drottning Christina borfgafs det år

1644 till hennes boffröken Elisabeth Carlsdotter

Gyllenbjelm, och indrogs slutligen af Carl XI till

kronan. Enligt ett riksdagsbeslut år 1734 öfver-

Jäts Tynnelsö åt grefvinnan Womarofski till evär-

delig egendom i afbetelniog på ett lån, som ko-

nung Carl XII gjort bos hennes man, som var en

systerson till kosseck~ chefen Mazeppa. Sedan den

tiden bar godset varit i enskilda bänder, ön hål-

ler vid pass ea mil i omkrets och bar en utmärkt

vacker belägenhet. Genom ea tillbyggnad, som
deo nämnda Elisabeth Gyllenbjelm lät verkställa,

blef slottet på hennes tid öfverallt 3 våningar

bogt och hade fyra oUkjutande flyglar. Bland

godsets torpsre oeh underlydande dagsverkare sa-

ges yppighet och brännviossupande bafvo nog myc-

ket inrotat sig, och en olycklig följd deraf var

för ej många år sedan den olyckshändelsen, som

då inträffade, att ef elfva eller toif personer, som

efter förrättadt arbete vid berrogården öfverlem-

aat sig. åt vällefnad ocb dryckenskap, ocb halfrn-

sige begifvit sig till sjös, för att efter ankomsten

till Strengaäs ytterligare rusta ut, omkring tio

drunknade. Godset äges nu nf en brukspatron

Bebbe.

Typoojrisfislfa Vöreolumen» stiftad d. 3 Okt.

1846 i Stockholm, af och för idkarne af boktryc-

keri- ock stilgjuteri-yrkena, åsyftar att, genom

personlig beröring, samverkan ock enighet, ge-

mensamt, på bvad dess ledamöter kan bero, be-

främja ocb understödja allt, som för desamma

kan vara nyttigt ocb gagnande; att derjemte åt-

göra en föreningspunkt, bvilken, alltid i öfvereas-

stämmelse med ledamöternas tid och tillgångar, bo-

reder dem bildande, nyttiga och nöjsamma för-

ströelser, såsom bufvodsakligast genom läsning och

sång, afven andra nöjen, på proposition af leda-

möterne. Likasom det tillkommer föreningens le-

damöter att iakttaga aktning och humanitet sins-

emellan, likaså bör ock hvarje ledamot söka i

fortfarande ädel rigtning bidraga till det, som för-

enar nytta med nöje, d. v. s. till det, som allt-

mer gör föreningen till ett samlingsställe för själs-

odling ocb ett förhållande, värdigt det namn för-

eningen bär och det bildande yrke ledamöterne nt-

öfva. — Personer utom yrket, herre eller frun-

timmer, hvilka antingen genom gåfvor, genom fö-

redrag i veteaskapliga ämnen, genom exeqverande

af musik eller sång, eller eljest i ett eller aurnat

afseende intressera sig för föreningen, äga till den-

samma tillträde och fä otan afgifter begagna sig'

af ledamots alla rättigheter; likväl ej bevista de

allmänna sammankomsterna förr äo efter slutade

öfveriäggningar.
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Typotias « Jitkot», föddes i Brabaot af en gam-
mal ocb ansedd slägt, samt studerade såsom ung

uti Löwen, företrädesvis juridik. Sedan ban be-

sökt åtskilliga andra uniyer*iteter, särdeles uti Ita-

lien, der ban ock säges hafva offentligen föreläst i

lagfarenbeten, stannade ban slutligen i Wurzburg,

skild från sitt fädernesland, som då var inveck-

ladt i långvariga oroligbeter. Anledningen till

bans ankomst till Sverige var följande: Konung

Johan III, i beständig oro för sin mäktige granne

Fredrik II i Danmark, som gemensamt med Kyss-

land tagit stor del i de Lifländska angelägenhe-

terna, och fruktande afv en för kejsaren, sökte ge-

nom påfvens förmedling förbinda si£ med de ka-

tbolske furstarne, för att försvaga Danmarks infly-

tande. Vid denna tid ankom den bekante Posse-

vin till Stockholm, jemte några andra katholiker,

deribland Typolius, bvilken snart blef konung Jo-

hans handsekreterare och uti ett Possevins bref af

år 1578 namnes bland de förnämste anhängare ocb

vänner, som den katbolska kyrkan då ägde i Stock-

holm. Att Tvpotius dock i sjelfva verket icke var

någon kathoKk ifrare, utan troligen en anhängare

af Johans förmedlingsförsök, visar sig deraf, att

Possevin redan i ett bref af d. 28 Aug. 1 579 räk-

nar bonom bland bofvets skenkatboliker. De la Gor-

die fram st a lies såsom den der ofva t inflytande på

Tvpotius ocb drifvit bonom att bakom konungens

ry£g« såsom det synes, ocb dock i bans namn
skrifva flera botapde bref till Rom, uti bvilka ban

med föga vördsamma ordalag fordrade det vägra-

de beviljandet af konungens gjorda propositioner,

att messan skulle firas på modersmålet, prester-

nes äktenskap tillåtas, nattvarden utdelas med både

bröd och vin, o. s. v. Dessutom lät ban förstå,

att om ännu, ett vägrande svar i dessa afseenden

erbölles, konungens bemödande att förena den Sven-

ska kyrkan med den katbolska lätteligen kunde helt

och hållet afstanna. Detta djerfva steg medförde

dock bans fängslande i Oktober 1579. Sedermera

blef ban väl frigifyen, men föll åter i onåd och

arresterades för andra gången i Juni månad 1581.

Hvaruti bans brottslighet denna gång bestått är

obekant. Typotii broder, Mattbias, var lifmedikus

bos Danske konungen, ocb utverkade af denne en

förbön för fangen. Uti Jobao III:s bref till svar

härpå beter det, att Typottus "är en sådan men-
niska, den der icke skonar hvarkeo höge eller låge

personer med sin lögnaktige ocb ärelöse mun, hvar-

före han ock icke allenast ett evigt fängelse för-

tjent, utan vore ock värd att mista lifvet; ändock

vi honom med det straff, fur Eders Kärlighets;ocb an-

dre höge personers förböner skull, nådeligen bafve

förskont
n

Tvpotius sjelf skjuter skulden för sto o-

lycka förnämligast på afundsmän ocb delatorer, hao

namngifver dock ingenstädes sina förföljare, af

hvilka, efter bans berättelse, inom kort tid fyra

de förnämste skola ömkligen hafva omkommit. Han
affördes först till Åbo slott, der ban satt i fän-

gelse några år ocb flyttades sedan till Tavastebos.

Klagade flera gånger öfver bård medfart, köld ocb

svält. Efter nära tolf års fängelsetid , nalkades bans

förlossning genom Johans död. Sigismund hade

knappt kommit till Sverige, förr än Typotias blef

fri. Vid Johans begrafning höll ban' efter likpre-

dikan en Latinsk oration till dess beröm i Upsala

domkyrka, ocb vid Sigismunds kröning uppträdde

ban "åter med en Öratw Inaugurahs. Då Sigismund

1594 återreste till Polen, stannade Typotios qvar

i Sverige, der ban hade många g>nnare, slutande

sig isynnerhet till Clas Fleming. Han var ock väl

upptagen af bertig Carl, som väl icke nyttjade

bonom i allmänna ärender; men ofta gaf bonom

stora skänker. År 1597 lemnade han Sverige, oeb

uppsatte 1600, på begäran af Spanske ambassa-

dören vid kejserliga hofvet, sin bekanta Relatio

Malorten om Sverige. Han afled i slutet af år

1601 eller hörjan af år 1602. Ehuru katholik

ocb trogen emot Sigismund, ådagalade ban aldrig

någon partiskhet emot hertig Carl, till bvilken

ban ock städse stod uti ett gorlt förhållande. San-

nolikt lemnade han Sverige derföre, att ban ej

kunde se någon möjlighet till ett fredligt uppgö-

rande emellan Sigismund och hertig Carl.

Tyr (myth ). Ärans och tapperhetens gud. En son

af Oden ocb Prigga. Han kallades 'den enhändte

Åsen, emedan Penrisulfven afbitit bans högra band.

Prosaiska Eddan skildrar bonom såsom den modi-

gaste ocb djerfvaste bland Asarne, bvilken rådde

för segern ocb som borde anropas i strid. Eddan

tillägger, att Tyrs vishet uppgick mot hans tap-

perhet, så att man hade till ordspråk: Så tapper

som fyr, så klok som Tyr. Ett prof på hans djerf-

bet är, att ban allena vågade gå till Fenrisulfven

ocb ge honom mat, hvarföre han blef kallad ulf-

vens fosterfader; samt att, när ulfven skulle fäng-

slas med fjettran Gleipner och begärde att någon

bland Asarne måtte lägga sin band i hans mun,

till underpant, att ban skulle blifva lös igen, Tyr
ensam vågade försöket, bvilket ock misslyckades.

Vid Ragnarök skulle Tyr uppslukas af helfvetes-

bunden Garm. Tyr både ock tillnamnet Dråpguden,

Tyrann, var det, tillnamn, som Svenskarne gåfvo

den grymme Danske konungen Christian II, afven

benämnd Christiern bin Omilde, bvilken, under de

få månader ban berrskade öfver Sverige, uppfyllde

bela landet med förskräckelse och afsky för bans

blodtörst. Af alla Sveriges regenter är han den

ende, som fått sig tillagdt det förhatliga namnet

tyrann.

Tyresö, en socken i Sotbolms härad af Stock-

holms län, är belägen vid saltsjön, 2 mil S.O.

från Stockholm och tillhör 3 kl. patr. I socknen

ligger ett ansenligt säteri om 3 mtl., vid namn
Tyresö, b vars ägare njuter patronaträtt i socknen.

Denna sätesgård hat i senare åren tillhört en gref-

ve Stackelberg. Socknen håller 19| mtl. med 88a
inbyggare (se: Dalarö). Adr. Stockholm.

TyrAnir oppgifves hafva varit en tapper kämpe

på Harald Hildetands tid, bvilken äfven fåktade på
bans sida. emot Sigurd Ring uti det blodiga slaget

på Bråvalla bed.

Tyrklnkung är ett tillnamn, som nti vissa gam-
la urkunder finnes vara tillagdt en Odins son Yng-
ve, bvilken säges hafva åtföljt bonom på tåget

hit till* norden. I afseende på härledoingen ocb
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betydelsen af detta tillnamn, haffa våra bäfdafor-

skare varit utaf ganska olika meningar. Några
bafva deri velat spåra en närmare slägtskap emel-

lan de gamle Asarne och Turkarne; andra förme-

na, att dermed antydes en anförare för Tauriker,

Thvrsa-Geter, m. m. dyl.

Tymer, Jennen* som förde i sill vapen en

toppfot, var 1221 konung Birger Magnussons råd

och lagman i Wermland, då han underskref ett

pantebref till Örebro kyrka af tjugoen örtngland

jord.

Ty»ka flSmain 1 1nvar/ Sådana finnas inom Sve-

rige i Stockholm, (jötbeborg, Carlskrona, Norr-

köping och Malmö. Den i Stockholm befintliga är

ntan tvifvel den äldsta, enär, redan före reforma-

tionen > en mängd fremmande borgare, särdeles Ty-

skar, der voro bosatte; men först d. 3 Maj 1558

erhöll stadens Tyske invånare rättighet att hålla

särskild gudstjenst, bvartill det redan fö ro t i sta-

den uppförda S:t Gertrads kapell under åren 1612
— 16*2 inreddes och ombyggdes. Den då upp-

komna Tyska kyrkan i Stockholm fick ett 111 al-

nar högt torn med ett klockspel (det enda i Sve-

rige) af 28 större och mindre klockor, som ined

bvarandra harmoniera Denna kyrUa försågs ge-

nom ett kongl. bref af d. 14 Juli 1772 med sär-

skilda privilegier, till följe hvaraf den äger att

till Kongl. Maj:ts ratifikation sjelf kalla och välja

sig tvenne prester; dock så att församlingen äger

ingen annan dertill antaga, än den, som erkebi-

skopen och domkapitlet i Upsala pröfvat vara af

den rena evangeliska läran. Församlingens inkom-

ster äro ej obetydliga, emedan utom betydliga

testamenten samt en större stenhusegendom, till

förmån för fattigvården och skolan, tio större och

mindre stenbusegendomar blifvit till kyrkan dels

donerade, dels inköpta. Pastors lön utgår af re-

venyen af dessa kyrkans egendomar ocb är beräk-

nad till 2,700 R:dr B:ko I anseende till folk-

nummern är dock den Tyska församlingen i Stock-

holm i ett ständigt aftagande. Ifrån år 1641 till

1700 besteg sig nemligen de årligen sammanvig-

das antal till mellan 30 ocb 40 ocb de föddas till

120 å 150. År 1827 föddes deremot i försam-

lingen endast 27, ocb lysning afkunnades för 6 par.

Inalles torde folknuinmern för närvarande kurfna

antagas utgöra omkring 1200 personer. Till den-

na församling skola böra "alla uti bufvudstaden

bosatte, i Tyskland eller annorstädes af Tyska för-

äldrar födda personer af evangeliska trosbekän-

nelsen; män af Tysk börd, tillhörande nämnde tros-

bekännelse, samt deras hustrur, om ock dessa här-

stamma från annan nation än den Tyska; derjemte

t ock barn efter förenämnde föräldrar, så länge de

tillhöra föräldrarnes fans, samt äfven derefter, om
de det åstunda."

Tyskebo bergsmansbammare i By socken af Kop-
parbergs län, skall vara uppbyggd år 1603, bar

1 bard med 192 skepprd 10 lisprd privil. årligt

smide af eget tackjern, hvaraf nammarskatt utgö-

res med 1 skeppcd 18 lisprd 10 marker. Skeppar

på Gefle och Stockholm ocb åges af bergsmän.

Smidesstämpeln är T inom en cirkel.

Tysslln*e, annex till Winteråsa, är beläget i

Örebro kontrakt, 1 ' mil V. frän Örebro. Sock-

nen börer till trenne härader: vestra delen, belä-

gen mellan Nora ocb Carlskoga socknar, börer till

Nora ocb Hjulsjö bergslags härad, mellersta delen

börer till Lekebergs och östligaste delen till Öre-

bro härad. Höga bergssträckor (Kiblsbergen) upp-

taga den vestra ocb mellersta delen af landet; öster-

ut, mot sjön Tysslingen ocb Svartån är deremot

landet genomskuret af låga sandåsar, mellan bvil-

ka de bästa bygderna ligga. På slätten är åker-

bruket hufvudnäring, eljest bergs- ocb skogsbruk.

] socknen märkes: säteriet Ircinyholm, Latorp* alun-

verk, Gqrphytte jernbruk (alla tre förut beskrifna),

samt den norrut belägna Ymninyshyttan , b vilken

förr varit styckebruk, men nu bar masugn, der

nära 2,000 skepp:d tackjern årligen tillverkas.

Socknen håller 24 £ mtl. med en folkmängd af

2,030 inbyggare på en areal af 21,106 lunnl., af

bvilka 2,2b0 äro sjöar och kärr. Adr. Örebro.

Ty«tber«t», annex till Bälinge i Rönö härad af

Nyköpings län, är beläget vid Östersjön, 2j mil

N.O. från Nyköping. I socknen märkes säteriet

Biorkiund (se detta ord) och Ra'jo
t

som ligger

vid sjelfva ha fvet samt bar en god lastbrygga

,

der jernmalmen, som bry tes i Tystberga grufvor,

inskeppas. Denna gård blef år 17 19 härjad af

Ryssarne och bar sedan dess ej haft någon särde-

les åbyggnad. Socknen håller 45 £ mtl. med 1,210

inbyggare på en areal af 19,324 tunnl., hvaraf 860
äro sjöar ocb kärr. Adr. Nyköping.

Tyste, Olof*. Olof Tyste är bekant såsom den

der, vid den tid då kyrkoreformationen i Sverige

var i sin första gryning, både förlofvat sig med
en qvinna, bvars anhöriga, för att hindra gifter-

målet, insatte henne i kloster. Efter påfrisk lag

ocb sed kunde en person, som varit nunna, aldrig

blifva gift, ocb dä derföre Olof Tyste uttog flic-

kan ur klostret ocb ville fullborda äktenskapet,

blefvo *å väl ban som fästmön träffade af bisko-

pens bannlysning. Men Gnstaf I föreböll biskopen

(det var den bekante Hans Brask) det obilliga här-

nti ocb befallte honom återkalla denna bannlysning.

"Huru Brasken månde braska än, en efterpåfve,

måste bannet ryggas", har Franzén härom yttrat

i en af sina dikter.

TÅby, en socken i Björkekinds härad af Öster-

götblands län, ligger vid Slätbaken, £ m 'l N. från

Söderköping ocb tillhör 3 kl. konsist. Kyrkans

altartafla är målad af Hörberg. I socknen 6nnes

ett enda säteri, Mem , der ett tvål- och såpsju-

deri, en tobaksfabrik och ett ättiksbryggeri äro

anlagda. Vid detta ställe låg hertig Carl, seder-

mera konung Carl IX, lägrad med sitt folk, då

ban i Augusti månad år 1598 kommit från Lin-

köping att afgöra tvisten med sin brorson, ko-

nung Sigismund, som anländt till Stegeborg och

med väpnad band ville göra sina anspråk gällande.

1 fyra dagar skola då underhandlingarna fortsatts

mellan hertigen och konungen; men då de blefvo

utan verkan, bröt hertigen d. 8 Sept. upp här-

ifrån med sina trupper och ryckte mot Stegeborg.

(Se för öfrigt art. Mem.) Vid landsvägen, som
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gir igetoom socknen, K&gtr gästgifvaregården Fri»

stad. Här ligger äfven vid Oxtorpesjöe det be-

ryktade berget HamunéeråkdU (se detta ord). Gö-
ttia kanal utgör na socknens södra gräns anda till

Hem, der den bar sitt utlopp i Slätbaken. -Sock-

nen haller 37 j- mtl. med en folkmängd af 795 in-

vånare på en areal af 6,017 tuenl., b varaf 40 äro

sjöar ocb kärr. Adr. Söderköping.

TÅtfeae, med Lava, Kedum och Tranum, är en

socken i Kallands härad af Elfsborgs län, belägen

vid Wenern, 2J mil V.S.V. från Lidköping och

tillhör 2 kl. patr. Marken är bergaktig, men emel-

lan upphöjningarna finnes nödtorftigt utrymme för

åker och äng. Skogstillgången är knapp. Utsä-

det är 340 tunnor. Patronaträttea tillhör Store-

berg, 1 mtl, säteri, bvaraf grosshandlaren J. Kjell-

berg år 1831 var ägare. Från detta säteris vac-

kra åbyggnad är en berrlig ntsigt öfver sjön We-
nern, sä att man därifrån kan se alla fartyg, som

gå till Wenersborg, Lidköping och Mariestad. Man
tror, att konung Steokil bär fordom vistats, ocb

att ett af hans i Westergöthland uppsatte skott-

märken bär stått. I annexet Lava förekomma ock

flera större gårdar, såsom säterierna Almelorp och

FMottnen, hvardera 1 mtl.; majorsbostället Orre-

välta, fordom säteri, samt Wrånghult Kampegården
,

som är auditörsboställe vid Westgöthada l• rege-

mente. Tådene socken håller 9 J mtl. med 454
inbyggare på en areal af 2,569 tunnl., bvaraf 15

äro sjöar och kärr. Adr. Lidköping.

.

TÄajet ttfver Btiltern*. Konung Carl X Gu-
staf, ansatt af en mängd fiender under loppet af

år 1657, insåg mer än väl, att ingen annan rädd-

ning fanns, äa något djerft, lysande och lyckligt

företag. Redan i December nämnda år beslöt han

derföre våga ett försök emot Fyeo och Seland,

helst Öfver de tillfrusna Bälten; men i händelse af

mild vinter på fartyg. Detta var alldeles samma
plan, som Torstensson påtänkt, vintern emellan

1643 ocb 1644; men som då, i anseende till ute-

blifven köld, måste uppgifvas. Nu deremot blef

det djerfva förslaget gyenadt af passande väder-

lek. Vintern emellan 1657 och 1658 medförde

eo utomordentlig sträng köld. Den 9 Jan. bör-

jade ocb fortfor sedermera i trenne veckors tid

en så stark snöyra, att alla vatten tillfröso eller

åtminstone i hög grad afkyldes, alla vägar öfver-

fytldes och afsides i skogen boende människor

mångenstädes så instängdes, ått de råkade i stör-

sta fara för att svälta ibjel. Under bela detta

långvariga snöfall ocb äfven flera veckor derefter

var köldeo särdeles sträng, fortfarande, utan afbrott

etada till inemot slutet af Mars. Carl Gustaf, som
tillbragt julen i Wi»mar, upptog vid vinterns in-

brytande genast ocb med mycken ifver ofvao-
nåmnda plan. Så många Svenska regementen som
möjligt drogos från Pommern, Bremen, llolstein

och Jutland tillsammans till stranden af Lilla BäU.
Konungen skyndade efter. Den 27 Jan. möttes
alla trupperna vid Heilse, en liten by mellan Ha-
4ersleben och Kol ding. Dagen förut, en tisdng,

hade den egentliga strömfåran af Lilla Balt ännu
gått öppen; men natten till d. 27 inföll en så

utomordentlig bister köld, att om morgonen hala

Lilla BäU låg tillfruset. Wrangel lät undersöka

isen. Den var säker ända till Brandsö , en midt i

sundet liggande holme, men icke så på andra si-

dan om densamma och närmast Fyenska kostea,

der strömfåran framgick. Man hoppades dock,

att om den stränga kölden endast fortföre i tvenne

dygn, skulle äfven dervaraade is blifva tillräckligt

säker. Pä Wrangels råd beslöt derföre konungen
att välja denna plats för öfvergången. Kölden

fortfor, ocb följande dagen, d. 28, redo konungen
och Wrangel med några trupper ut till Brandsö,

bvarifrån den sednare med en hop ryttare närmare

undersökte kusten af Fyen. Utanför udden af

Iversnäs, dit närmaste öfvergången ledde, befanns

isen alltför svag, i anseende till dervarande starka

strömdrag. Dessutom stodo på Fyens kust 3,000
ryttare och ,700 fotknektar, understödde af kano-
ner, för att emottega Svenskarne, hvarjemte 1,500
uppbådade bönder böllo på att söndersåga isen.

Konungen ocb Wrangel återvände något tveksam-
ma, ty öfvergången till Iversnäs ansågs i flera

fall vådlig, och man började tänka på det kortare

afståndet vid Middelfart. Emellertid fortfor köl-

den. Fredagen d. 29 om morgonen, skickades

Dahlberg att undersöka Middelfarisvägen, hvar-

jemte två löjtnanter skulle från Brandsö likaledes

pröfva isen och landgången ett stycke både norr

och söder om Iversnäs. De senare återkommo
sent på qvallen med underrättelsen, att isen var

tillräckligt stark. Som kölden fortfor, utsattes

du öfvergången till följande dag, då rytteriet

skulle redan i gryningen vara församla dt på Brandsö

och fotfolket i Stendrup. Till isens svagaste stäl-

len drog man bräder och halm, bvilka öfveröstes

med vatten, i mening att sedan det tillfrusit så-

medelst trygga öfvergången. Kölden under på-

följande natt blef utomordentligt sträng och allt

lofvade derföre en lycklig framgång. Tidigt på
ottao och innan konungen ännu var klädd, kom
Dahlberg, efter en i Iresa genom dag och natt,

tillbaka från Middelfartssund, ocb berättade huru

isen derstädes vore så säker, att öfvergången

kunde med all trygghet företagas. Både konungen

ocb Wrangel ansågo dock det närvarande goda
tillfallet icke böra försummas ocb vidhöllo sitt

beslut. Öfvergången företogs genast, då allting

redan i förväg var ordoadt. Rytteriet och artil-

leriet skulle från Heilse öfver Brandsö tåga till

den norr om Iversnäs liggande viken. Högra fly-

geln, som gick förut, anfördes af Carl Gustaf

Wrangel och Clas To 1 1; venstra flygelo kom ef-

teråt under konungen ocb Fabian Berens; fotfol-

ket, under Jakob -Kasimir De la Gardie, giclf

ut från Steodrup för att landstiga än längre i

norr. Redan i gryningen hade rytteriet kommit
öfver till Brandsö. Derifrån tågade först Wran-
gel med sin flygel utåt sundet. Der isen var sva-

gast sutto ryttarne af och tedde sina hästar vid

betslet på-temligt afstånd från bvarandra. Så snart

man kommit öfver strömfåran kastade sig alla i

sadeln och störtade med tätt alutna led mot den

på stranden väntande fienden. 1 spetsen för aa-
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fallet var öfverste Bornemnn med Wrangels Hf-

regemente, hvarefter följde Smålands och Uplands

ryttare. De första Daoska trupper, som möttes,

blefvo af Boroeman slagne, och deras öfverste till-

fångatagen. Na kom konungen efter med sia fly-

gel och gjorde eo omväg för att kaaea från land-

sidan taga fienden i ryggen, medan Wrangel in-

föll honoro frän sjösidan. Vid detta företag brast

isen för eo del af konangens flygel, så att hans

och Franska sändebudets vagnar -samt två sqva-

droner ryttare försvonno i djupet. Konangen lät

sig härigenom icke afskrämmas, utan gjorde mtd
det öfriga folket en anan större omväg utåt haf-

et, kom sedan lyckligt i land, bröt fram genom
några häckar och föll de fiendtliga trupperna i

ryggen. Svenskarae voro vida öfverlägsne, oeh

inom några ögonblick blef fiendens rytteri bragt

i oordning. Då red Wrangel fram emot dess fot-

folk samt ropade till detsamma och befallte att

de skulle gifva sig fångaa. Fotfolkets anförare

hade ender Tyska kriget stått under Wrangels

befäl. Haa igenkände genast den segerrike fält-

herren, och insåg dessutom det vådliga i sia be-

lägenhet, hvarföre han och alla hans trapper med
få undantag sträckte gevär. Segern var vunnen,

lätt och lysande. Landstigningen hade blifvit verk-

stäld, och inemot 3,000 ryttare samt 700 knektar

voro tillfångatagne. Med undantag af de drunk-

nade, hade Sveaskarae deremot lidit föga förlust,

och ea betydlig del af deras rytteri hade icke ens

hunnit deltaga i striden; fotfolket kom först ef-

teråt, sedan allt var afgjordt. Inom några få da-

gar oeh efter ringa motstånd blef hela Fyea öf-

versvämmad, alla dess slott och städer eröfrade,

alla dervarande trupper tillfångatagna, oto ra ett par

hundra man, som på isen flydde öfver till Seland.

Bytet blef icke obetydligt. Endast i Odense togos 60
kanoner och ganska rika förråder. Många hade

vid anfallet mot Jutland fört sina dyrbarbeter der-

ifrån till Fyen såsom till en sakrare ort. Detta

atlt togs au af de segrande Svenskarne, h vilka

framföra med en våldsamhet, som måegenstädes

liknade plundring.. Flyktingarne från Fyen spredo

öfver hela Seland ångest och förskräckelse. Från

Köpenhamn skickades ilbud med fredsförslag ooh

anhållan om sttllesiåed; men Carl Gustaf ville ej

genom någon slags vepeabvjla släppa ur händerna

det sällsynta tillfället att genom ett angrepp på
sjelfva Seland tvinga sig till en bastig och för-

delaktig fred. Redan dagea efter landstigningen

på Fyen, hade han skickat Dahlberg att undersöka

isen emellan Langeland och Laaland, och vid an-

komsten till Nyborg bolls öfverläggning om det

vigtiga företaget. Stora Balt låg framföra och

längre bort deröfver skönjdes tydligen Seländaka

kosten vid Korsöer. Hofvet var betäckt af, is, och

nyas hade Danska flyktingar lyckligen kommit öf-

ver, -på samma väg knnde jn äfven Svenska bä-

ren följa efter. Konangen och Ulfeld talade ifrigt

för saken; men alla generaler, med Wrangel i spet-

sen, afrådde företaget såsom, allt för djerft. Att

våga eo öfvergång vore en djerfbot utan like, och

i handels* af eo olycklig otgåag vore bären, ko-

nangen och på samma gång alla fosterlandets stöd

utan bjelp förlorade. Förslaget blef tills vidare

nppskjutet. Emellertid hade Dahlberg med 80 öst-

götha ryttare gått öfver till Langelaad. Derifrån

red han med halfva sin styrka ut på det frusna

Stora Balt, rigtaade kosan åt Laaland. Allt gick

lyckligt; Dahlberg landsteg vid Grimsted, medtog
såsom bevis pä sia öfvergång några fångar oeh

skyndade sedan tillbaka; derunder på de farligaste

ställena undersökande isen, bvilken dock öfverall t

befanns tillräckligen stark. Efter sålunda väl för-

rättadt ärende, skyndade han att uppsöka konun-

gen, och fann denne, kl. 9 om qvällen d. 4 Febr.,

sittande vid aftonmåltiden i Dalems kloster, något

söder om Odensee. Dahlberg trädde genast in och

aflade räkeaslrap för sitt uppdrag, omtalade huru

han sjelf varit öfver på Laaland, visade märken

af isens tjocklek ooh slutade med den försäkran.,

att bao vore viss derpå, att med Guds hjelp kun-

na föra konungen och bela hären oskadda öfver

till Laaland. Konungens ögon strålade af glädje,

-och vid berättelsens slet slog han händerna till-

sammans, ropaade: "Nu, bror Fredrik, an skola

vi talas vid på god Svenska!" Haa tillsade Dahl-

berg genast sätta sig ned och äta samt gaf dor-

jerate befallning, att vagnarna skulle förespännas,

ty, sade han, jag måste härom ofördröjligen öf-

verlägga med Wrangel. Så snart aftonmåltiden

bJifvit i hast afslutad, kastade sig konungen oeh

bans herrar i vagnarna, då det bar af åt Nyborg.

De komrao fram kl. % om natten, då Wrangel ecb

Ulfeld genast räcktes och kallades till krigsråd.

Der föredrogs Dahlbergs berättelse och konun-

gens förslag att gå öfver till Laaland; men Wran-
gel och deana gång äfven Ulfeld hyste allehanda

tvifvel och betänkligheter. Fastän Dahlberg på
beder och samvete bedyrade, att uppgifterna voro

säkra, på stodo dessa båda dock, att haa låtit miss-

leda sig, att företaget vore vådligt, .omöjligt, onö-

digt, o. s. v. Dessa invändningar gjorde konun-

gen åter vacklande. Han uppsköt det afgörando

beslutet och gick till sängs i sin kammare. Knappt

hade ban lemnat rammet,, förrän Wrangel ech Ul-

feld med skarpa förebråelser öfverföilo Dahlberg,

såsom den der genom sin djerfva obetänksamhet

inledde, konungen' i farliga företag. Allt bvad

ban till sitt försvar anförde, ogillades. Slutligen

skildes man åt, och Dahlberg gick nedslagen till

sin kammare. Knappt hade ban der inträdt, förr

an befallning kom att genast skyndn till konun-

gen. Carl Gustaf, redan till sängs, började åter-

igen fråga om än det ena, än det andra rörande

,
öfvergången. Slutligen sade ban: "Nu, Dahlberg,

skall du på samvete säga mig, om du tror att

baren utan skada kan komma öfver till Laaland.

Tala uppriktigt ocb vbt icke rådd för Wrangel

eller Ulfeld, ty jag rättar mig icke efter dem,

utan efter min egen vilja ocb öfvertygelse." Dahl-

berg svarade: "Hären kan utan fara komma öfver,

derpå vill jag våga mitt lif, ehuru jag vet detta

vara alltför ringa att motsvara skadan vid en o-

lycklig utgång. Så framt kölden fortfar, sltaJI

jag med Gods hjelp utan någon förlust öfverför.a
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136 T&ajet Äfver BKIternau Tåtel.

Eders Maj:t och dess trapper, om det ock vore

300,000 man." — "Det är sagdt!" utropade ko-
nungen, "du skal) få föra mig, som du säger, jag

vill i Herrans namn våga försöket, ebvad också

Wrangel ocb Ulfeld må invända. De kunna på
sitt vis bafva rätt; men detta tillfälle är för kost-

ligt, att släppas ur händerna." På ögonblicket ef-

terskickades Örnstedt, bvilken konungen ålade att

genast ocb Wrangel oåtspordt, uppsätta samt till

alla rytteriregementen affärda befallning att föl-

jande dagen möta konungen vid Svendborg. Der-

på gick man ändtligen till bvila. När Wrangel
morgonen derpå fick veta det sista beslutet, blef

han bögst missnöjd, och förebrådde Dahlberg, att

han månde bringa konungen från både krona och
spira. Emellertid ordnade konungen företaget så,

att ban sjelf med rytteriet skulle öfver öarna Tas-
sing ocb Langeland tåga mot Laaland; Wrangel
med fotfolket under tiden stanna vid Svendborg
och der invänta ytterligare föreskrift. Klockan

4 e. m. for konungen från Nyborg ocb ankom på
qvällen- till Svendborg, der rytteriet redan var för-

samladt. Följande dagen, d. 6 Febr, blef den

afgörande dagen. Redan under föregående natt

hade rytteriet begynt tåga från Svendborg öfver

Ön Tassing ocb dess båda sund till Langeland. Det
var en hemsk ocb dyster vandring. Genom häst-

trampet förvandlades den på isen liggande snön

till en mörk issörja, så att vägen, isynnerhet un-

der natten och den skumma morgonstunden, såg

ut såsom en bred öppen ström. På denna väg
måste de efterkommande trupperna vada. i nära

half alns vatten, fruktande bvarje ögonblick att

känna den tärda isen brista under sina fötter. Nå-
gra villade sig äfvén och försvunno i djupet. Ändt-
ligen blef det dager ocb hären landsteg på Lan-
geland, hvarest den bvilade och intog frukost.

Från denna ö öppnade sig utsigten öfver Stora

Balt, der på ett afstånd af tre Svenska mil fram-
skymtade kusterna af Laaland. Efter slutad fru-

kost vände konungen sig till Dahlberg. "Nu", sade

han, "skall du fullgöra ditt löfte att gå förut och
visa oss vägeo." Dahlberg lydde ocb red utåt

isen och efter honom följde hela hären, trupp vid

trupp. Carl Gustaf, omgifven af sina förnämsta

generaler, stod på en böjd vid stranden och åskå-

dade derifrån de utåt den stora bafsytan vandran-

de regementerna , samt följde slutligen sjelf med i

tåget. Det fortgick lyckligt ocb oafbrutet. Kl.

3 e. m. landsteg bären vid G rim sted på Laaland,

utan att bafva förlorat en enda man. Genast skic-

kades ilbod tillbaka till Wrangel med befallning

att komma efter med fotfolket. Han kom äfven

på samma väg ocb med samma lycka öfver till

Laaland. Den på denna ö belägna , väl befästade

staden Nackskow eröfrades utan motstånd, bvar-

efter tåget fortgick till Alster. Här fick rytteriet

ett par rastedagar, dels för att invänta fotfolket,

dels för att hvila och uppfriska sig. Den 10 Fe-
bruari kom Wrangel efter med fotfolket och för-

enade sig i Stubbeköping med konungen. Den 1

1

lämnades till rastedag åt de sist ankomna trup-

perna, ocb den 12 gick hela bären, med Smålån-

ningarne i spetsen, öfver det sista smala sundet

samt landsteg utan motstånd vid Wordingborg på
Selands kust. Det stora, i alla tider ryktbara fo-

retaget var lyckligen fullbordadt; verldens bäfder

bafva icke ännu kunnat uppte dess like.

Tångerasa» annex till Wiby, är beläget i Eds-
bergs härad af Öre_bro län, 3 J mil S.V. från Öre-
bro. Landet är i allmänhet temligen jemnt, men
har mager ocb stenbunden jordmån och en mängd
kalla dimmor uppstiga ur träsken. Kyrkan är af

träd, ocb den enda gården af betydenhet är Tryt-

torp , liggande vid den på socknens östra gräns be-

lägna sjön af samma namn, och utgörande 1 ratl.

frälse och 2 mtl. berustadt säteri, nu mera till-

hörigt en Holst. Socknen håller 1?* mtl. med en

folkmängd af 525 personer på en areal af 9,69?
tunnl., bvaraf 540 äro sjöar ocb kärr. Adr. Ra-
mundeboda.

Tåa iiO, annex till Wernamo socken i östbo hä-

rad af Jönköpings län, är beläget 8 mil S. från

Jönköping. Kyrkan är af träd. , Sockoen håller

11
J

mtl. med en folkmängd af 460 personer på
en areal af 8,632 tunnl., hvaraf 3,610 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Wernamo.
TÄsjil, jemte Fjellsjö, annex till Bodum, är be-

läget i Södra Ångermanlands fögderi, 20 ^ mil

N.N.V. från Hernösand. Jordmånen är i allmänhet

mager och marken uppfylld af stora fjäll och berg

samt vidsträckta mossar. Skogen är fjeliartad ocb

småväxt. Socknens kyrka ligger vid Ångerman-
elfven, 7 4 mil ifrån moderkyrkan. Folkmängden

är 625 personer. Adr. Sollefteå.

Tåtel. Af detta nyttiga betesgräs förekomma in-

om Sverige 3 å 4 särskilda arter, hvilka alla

trifvas, bvar i sin egna jordmån. Tvftdtetn (Acra

Gsespitosa) anträffas allmänt på våra fuktiga na-

turliga 'ängar, hvilka den gör ojemna genom bil-

dandet af töga och täta tufvor. Dess rotblad äro

talrika, långa och bårlösa, vanligen 7-fårade med
5 upphöjda ränder, stråbladen deremot få ocb kor-

tare, stundom 2—3 fot höga, med trinda slidor.

Vippan är stor- ocb yfvig, ända till fotslång, med

fina, sträfva grenar ocb små, 2-blommiga, silf-

verglänsande småax. Den blommar i Juni ocb Juli

och ger ett godt foder, blott det ej slås för sent.

Samma art kallas äfven Tägt-tåtel och Hargräs.

En annan art af samma slägte, KruståUln eller

Tofhven (Acra Flexuosa) bar trinda, glatta, 1—1£
fot höga strån, som nedtill omgifvas af borstlika,

glatta rotblad. Vippan är omkring 3 tum läng,

med hårfina, 3-delade grenar ocb hoptryckta, 2-

blommiga, glänsande småax, hvilkas färg ofta sto-

ter i rödbrunt. Kronborstet är längre än bos den

förra arten ocb något knäböjdt; bela växten dess-

utom lä#re, men finare, ocb småaxen större, men

färre. Den förekommer ymnigt i Sveriges torra

skogar och betesmarker samt på sandiga och ste-

niga backar och ätes gerna af kreaturen, särdeles

af får. Tvenne andra tåtelarter, Fjälltdteln (Acra

Alpina) och Purpurfärgade Tåteln (Acra atro-pur-

purea) förekomma i ^appmarken och böra till dess

bättre betesgräs. Eo femte art, Borsl-tåteln (Acra

Canescens), som endast genom sina klubbformiga

Digitized byGoogle



TKfcy» TÖUeeJtt. tS7

borst skiljer sig från tåtelslägtet och derftre äf-

veo blifvit kalladt Klubbgräs (Gorynephorus Caoe-

scens) förekommer flerestädes på södra Sveriges

sandiga hafskuster, ocb synes fara tjenlig alt i

föreniog med andra betesväxter der bereda ett

dogligt fårbete.

YKby, en socken i Daoderyds skeppslag af Stock-

holms län, år beläget vid saltsjdo eller Wärtao,

2j. mil N. från Stockholm ocb tillhör 2 kl. reg.

I nordvest stöter socknen (ill Wallentuna-sjön. In-

byggarne afsätta sin jords produkter på Stockholm

eller förtjeoa genom skjut sning på gästgifvaregår-

den Eosta, som bär är belägen. I socknen mär-

kes säteriet Näsby, 8
J.

ml).,, som på senare tider

ägts af en grefvinna Möroer, född Arfvedsson, samt

Wiggebyhotm, 2\ mtl. Socknen äger 58 1 rot), med
930 inbyggare på en areal af 13,353 tonni., bvar-

af t,250 äro sjöar ocb kärr. Adr. Stockholm,

Afva.

Tålby, annex till Mosjö eller Mosas, är beläget i

Örebro härad af Nerikes län, 1 mil S.V. från Öre-

bro. Hofvodnäringen är åkerbruk, som bär drif-

ves med fördel ocb utöfver eget bebof. , Kyrkan

ligger vid Täby- ån, är gammal ocb byggd af

steo. Socknen håller 18 £ mtl med en folkmängd

af 660 personer på en areal af 4,721 tunn)., bvar-

af 10 äro sjöar ocb kärr. Adr. Örebro.

Yå&fvelaÄat en socken i Kinnevalds bärad af Wexiö
lån, är beläget 1 mil S. från Wexiö ocb börer

till 3 kl. reg. Såsom ett särskildt aonex till den-

na socken har To/ta fordom räknats; men år 1785

blefvo båda socknarnas kyrkor sammanbyggda , och

1835 utsträcktes genom kammar-kollegii bref äf-

ven namnet Täfvelsås till båda socknarna, hvar-

före Tofta socken otströks ur jordeboken. Täf-

velsås kyrka är af träd. I socknen märkes säte-

riet Sijernvik, 2 mtl. säteri, som äges af en He-

derstjerna; säteriet Osaby, likaledes 2 mtl.; Alle-

toip, som i hednatiden varit kungsgård, der en

fylkeskooung, vid namn Alle skall bafva haft sitt

säte, vid södra ändan af Tofta sjö; fordna fästet

Danaborg (se detta ord), m. m. Vid Tofta bro skola

under Erik XIV:s tid några Danska fännikor bafva

inryckt från Skåne ocb en liten träfining förefal-

lit, bvarefter de åter måst draga sig tillbaka. Täf-

velsås socken håller 33 £ mtl. med en folkmängd

af 940 personer på en -areal af 10,345 tuool.

,

bvaraf 2,000 äro sjöar och kärr. Adr. Wexiö.

Tttlajaten. Denna stenart, som är så lös att den

kan skäras med kaif, förekommer flerestädes i ri-

ket såsom vid Handöls by i Jemtland, i Steneby

aocken på Dalsland, ocb i Norrberke vid Starbo

grofva. Den arbetas isynnerhet till grytor och

till botten i bakugnar, tål hastigt ombyte af köld

ocb hetta utan att spricka, angripes ej af syror

ocb förgår ej det som deri kokas. Är således af

mycket värde som kokkärl, ocb kan uthärda mer

ån en mansålder om de beslås med tonnt jern.

Tttisaj* annex till Sä restad, är beläget 3£ mil Ö.

från Wenersborg, 2J mil V.S.V. fråo Lidköping

samt i mil ifrån Wenern. Kyrkan är uppförd af

talgsten samt liten ocb mörk. Mellan kapellans-

boetällot och kyrkan stå bautastenar vid landsvä-

gen. Socknen håller 9| mtl. med 318 inbyggare

på en areal af 2,499 tunnl. Adr. Lidköping.

TtfnD#s, jemte Wemdalen, Ljusneda Is bruksför-

samling ocb Storsjön, annex till Hede, är beläget

i Jemtlands södra kontrakt och Härjedalens fög-

deri, 16 mil S.V. från Östersund. Socknen ligger

kring öfversta delen af Lju.*ne elf och bar ymnig

skog på lerhaltig jordmån. Ljusnedals kopparverk

är här beläget. Tännäs ocb Funnesdals b\ar äro

de märkligaste i orten, som för ofrig t utgöres af

fjälldalar, omslutna af höjder. Sksrf- fjäll, Röd-
fjäll, Ilittingsfjäll ocb S>lfjälleo äro deribland de

märkligaste. Folkmängden i sockoen stiger till

549 personer. Adr. Östersund.

TKrby, jemte Toarp, Espered ocb Warnom, är

annex till Rångedala ocb beläget 1 { mil NO. från

Borås. Marken är bergaktig ocb skog fattas.

Socknen nar 9 mtl. med 298 inbyggare på an

areal af 3,492 tonni., bvaraf 610 äro sjöar ocb

kärr. Adr. Borås.

TKrna, en socken i Simtuna bärad af Westerås

län, ligger 3| mil N.N.V. från Westerås, 1^ mil

S.S.O. från Sala ocb börer till 3 kl. konsist. Sock-

nen är mestadels en lerhaltig, bördig slätt, i all-

mänhet väl skött, och förenar med åkerbruk äf-

ven boskapsskötsel, skogsbruk ocb handaslöjd, i

någon mån afven utöfver ortens behof. Hörer till

erkestiftet. Håller 20 mtl. med en folkmängd af

700 invånare på en areal af 15,367 tunnl., af

bvilka 1 50 äro sjöar ocb kärr. Adr. Sala.

TttrneMten eller TOrneiten är en sten, belä-

gen i Sandviks socken af Westbo härad, vid bo-

stället Finnanäs ocb sjön Fegens södra ända. Stäl-

let är märkvärdigt derföre, att de trenne landska-

v pen Småland, Westergötbland och Halland här sam-
manstöta.

Tttfte<ltftl, annex till Ed, är beläget i Wedbo hä-

rad af norra Dalsland, 4£ mil O.S.O. från Ström-

stad. Socknen håller 17 mtl. med en folkmängd

af 928 inbyggare på en areal af 23,490 tunnl.

,

bvaraf 3,680 äro sjöar och kärr. Adr. Åmål.

TObnroro eller Töhimarksfors» ett jernbruk i

Töksmarks socken af Wermlands län, bar 2 här-

dar ocb 900 skepp:d privil. årligt smide af köpe-

tackjern, bvaraf hammarskatt utgår med 9 skepp:d.

En knipp- samt några spikbamrar begagnas bär för

manufaktursmide. Skeppar på Göibeborg. Äges af

G. J. Wallrotb ocb G. Wablund.

TttkMinssrk, ett annex till Holmedal, är beläget

i Nordmarks bärad af Carlstads län, 13 mil Y.N.V.

från Garlstad. Till vinnande af lättare afsättning

för ortens varor, bvilka nu måste forslas 10 å 14

mil till närmaste stad, bafva många trott, att en

stad för vest ra delen af Wermland ocb en del af

Dalsland bär, vid denna sockeos kyrka, med för-

del kunde anläggas, helst orten genom sin rike-

dom på sjöar och vattendrag synes väl vara eg-

nad till att underhålla en lifligare varuomsättning.

Socknen håller 16 mtl. med 1,510 inbyggare på

en areal af 27,870 tunnl., bvaraf 3,250 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Garlstad.

TOIIesJO, jemte Björketorp, annex till Bollebygd,

är beläget i Bollebygds bärad af Elfsborgs län,

Del. IV. 18
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f'T mil V.N.V. Md Borås. Märkes är bergaktig

och skog flooes Öfver bebofvet. Utsädet är 156

toanor. I socknen märkes Sfögareberget , der en

cjviaea, enligt sägnen, skall bafva b Ii fri t bergta-

gen. Sockaen haller I7£ mtk med eo felkmängd
af 990 personer på eo areal af 23,212 tonni., bvar-

af 1,970 äro sjöar oeh kärr. Adr. Gptheborg.

Völlfr, med Lindöme ock Elfsåker, är beläget i

Fjäre härad af Hallands län, [ mil N. em Kungs-

backa ocb otgör prebende åt biskopen i Göt be-

borg. Pastoratet omsluter på tveane sidor Kungs-

backa stads ägo-område oeh sträcker sig därifrån

no rrot på båda sidor om landsvägen ända till grän-

sen mellan Halland ocb Götheborgs län. Trakten

Ar i allmänhet bergaktig; men mellan de höga berg-

mässarna ligga äfven bördiga åkerflit ocb blom-

sterrika ångar. Tölö socken saknar skog; endast

här ocb der vid byar och hemman träffas några

fredade al-lundar. Bland byar ocb gårdar märkas:

Kolla by, af 5 bemman, belägna vid bafvet; llvarta

by, 12 bemman, på slottningen af en höjd; Skär-

by, 12 hemman, belägna i al- landar vid foten af

on lång bergsrygg nära landsvågen; Toto by, ?j-

hemman; A Isföf8 by, 9 hemman, o. s. v. I sock-

nen ligger äfven Gåeeoadholmn säteri (se detta ord).

Socknens kyrka synes från landsvägen och har en

vacker inredning. Vid landsvägen åt Götheborg

ligger äfven pastorsbostället Björkenåe, med en

vacker trädgård och park. De yngre karlarne i

socknen idka i allmänhet sjöfart, och spannmåls-

produktionen är, efver bofvod räknadt, mer än

tillräcklig till inbyggarnes eget bobof. Socknen

håller 74 j mtl. ined 1,835 inbyggare på en areal

af 10,92$ tonni., bvaraf 480 äro sjöar och kärr.

Adr. Kungsbacka.

Vttablader, Claus » kallas af Latinske skriben-

ter Ctitudtmi Martin! och skall bafva varit

den ^förste evangelisk-lutherske predikant i Malmö.

År 152? skall han på eo åker otom Malmö bafva

predikat evangelium, och en sägen är, att han bör-

jade sitt Lotherska prediko-embele t Malmö med
att på on &n§ boHa 5 predikningar t Sst Peters

kyrka. Mellan bvarje af dessa predikningar npp-

stegea ifirig munk, som var hans motståndare, ocb

bölf en ny predikan. Så snart munken gått ned

af predikstolen, gick Töobinder opp ocb predikade

tvärt emot, så att på den dagen böHos 10 pre-

dikningar i storkyrkan.

fänne JOran«ioo till Högsjögård, blef 1593

adlad tillika med sina samsyskeo oeh fick till va-

pen en förgyld bo I fmåne emellan två fersilfraite

sexoddtga stjernor i blått' fält. Pérordnodes 1 594

till befallningsman på Stockholms slott, ocb 1601

till ståthållare på Åbo slott, hvilken befattning

han innehade riN 1606, då haa, såsom det beter,

aändes tilt Stockholm för besynnerliga orsakers

skuld, efter det gick om honom ett säHsamt tal.

Blef sedermera krigsråd samt 1610 ståthållare och

regent på Kexbolm med styrelsen öfver hela doss

Un. Erhöll 1612 afsked för sin höga ålder; men
förordnades likväl följande året till ståthållare på
Hyslett. Han var gift med Beata Trolla, men ef-

terlemnade inga barn.

Tftoaerajtt, ett härad i södra Halland, håller om-
kring 5 qv.-mil ocb innefattar socknarna Soöstorp,

Tröoniage, Eldsberga, Tönnersjö, Enslöf och Brea-

red, bvilka tittsammaas ntgöra 21 1£ mtl. med ea

folkmängd af 6,750 personer och 'en areot af

120,412 tonni., af hvilka 7,900 äro sjöar oeh

kärr. Jemfe Höks körad samt några socknar af

Halmstads härad, tillhör Tönnersjö Laholms fögderi.

Vftnnerejöft annex till Eldsbergs socken i Tön-

nersjö bärad af Halmstads läa, är beläget I £ mil

O.S.O. från Halmstad. Ba stor del af socknen ot-

gör skogsbygd, och man räknar dit hemmanen
Bröden, Ltngbutt, Bökhult, Hyttan, Åg*rp , Bala

m. fl., bvilka alla äga någon, fastän mindre be-

tydlig bokskog, samt för öfrigt af bergsyra ock

sten besvärade inägor. Andra byar, såsom ffo-

arp, Toetarp och Tönnersjö samt hemmanen H*U*~

bo, Sjögård, Strömma ocb Janetorp bafva steabonéV

na otmarker och brist på skog, men tillgång på

torfmossar. Till byarna Röehutt, Remered och ttä-

teehutt höra vidsträckta, eborn magra ocb sten-

buadno ägor, som bafva brist på skog, men aä>

< stan outödliga torfmossar, som också intaga stör-

sta rymden på* deras ägo-områden. Denna trakt

kallas deraf Mossabygden. I socknen finnes 2 .-ne

säterier, nämligen Metöf om 3 J hemman med god

jordmån af lera, samt Stjernarp, som jemte det

förra har under sig 55 dagsverkstorp ocb 1 1 tiff

8 form. iosockne och 50 £ till 35 J form. otsockae

frålsebemmao. Vid Stjeroarp är äfven ett pap^

persbruk ocb tollavaro. Vid Göranefore, ett vaV
tonfall, som en liten ström, vid namn Eeman bår

gör, bar för omkriog 90 år sedan varit kniphane-

mare, garfveri och qvarn. I förra seklet var bår

äfven en mycket besökt be)sobrona , vid namn Bobo-

brunn, som har stark jernbalt. Kyrkan är byggd

af gråsten ock tegel, ock ibland kyrksilfret finaos

eo väl arbetad stor förgyld kalk, som onder ko-

nung Gostaf ti Adolfs krig skall bafva Wifvit ta-

gen i Wittenberg ocb efter krigarnes hemkomst

skänkt till denna kyrka. Bland fornlemoingar mar*

kes Borgbacken på Tönnersjö utmark, der lemoio-

gar efter stenbyggnader synas ocb ett slott, eller

en borg säges fordom bafva stått. Socknen bål*

ler 3 1 5 mtl. med en folkmängd af 898 inbyggare

på eo areal af 93,444 tonni., bvaraf 2,875 ätt»

sjöar oeh kärr. En doi af socknen, nämligen eo

ägovidd af 4,976 tonni, sträcker sig >» * B*ho

bärad. Adr. Halmstad.

TOoshammar* Se: Kihtaforsverken.

Tftrearora, ett jernbrok i Neder-Kalix socken of

Norrbotten, bar 2 härdar och 900 skepp:d årligt

smide af köpetackjern , bvårföre bammarskatt ub-

göres med 9 skepp:d. Vid bruket idkas jemvbl

spik- och annan manufaktur-tillverkning. Skeppar

på Piteå eller Stockholm. Ägare är G. Normeo.

Yttooe» Iioreaii son af borgmästaren i Stock*

holm Hans Olofsson, blef 1687 kammarskrifvaro i

kanrmar-koltegitfm, 1689 rartkassör, kort därefter

kammarförvandt ocb 1694 kamererare i kammar-
kollegium. För det oförtrntna nft ban visade, aå

Väl vid milttie-indefningsverkets ntarbotando oeh

ordnande, som nå många andra kogvigtig» äron-
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Jer, adlades ban 1**8, aodor N» 1,419. Bin
afled barnlös d. 5 Joat 1730, ock med honom ot-

slockeade hans äU.

Vovoe» OloT von, aon af justitie-borgmåstaren

i Stockholm Mikael Hanason Törne, bvilken bär-

stammade från den på Erik XIV:s tid namnknooige

kaekte-höfridsmannen Nils Olofsson, föddes.1686
och blef 1719 förosdaad till kommerse-jonkare

eller extra ordinarie assessor i kemmerse-kolle-

gwra, uti bvilken beställning ban 1726 adlades

•eder N:o 1,797. Befordrades 1728 till komrois-

aarie och 1729 tiH ordinarie assessor i koromerse-

kollegium. Utnämndes slutligen 1732 till kon-
verserad. Afled d. 23 Jaei 1745. Dennes broder,

TOrne, Mikael vem, född 1682, blef, efter

idkade studier, år 1700 volontär vid fortifikatio-

nen, samt befordrades sedan 1702 till löjtnant oeb

1703 till kapten vid Hälsinglands tre- och fem-

männiags-regemente. Erboll på begäran 1705 ko-

magens tillstånd att göra tjeast vid arméea i

Polen oeb ntforde samma år Dalregementets re-

kryter till Warschao, bva rest ban utnämndes till

ryttiaästaro vid södra Skånska kavalleriet, med
hvilket regemente ban gjorde följande årens fält-

tåg i Polen oeb Ukrån samt deltog
v

i flera träff-

ningar, der ibland i slaget vid Paltava, bvarefter

ban blef fången vid DoJeperströmmen och fördes

till Moskao. Hemkommen or fångenskapen 1722
fick ban majors karakter. Adlades 1727 nnder

N:o 1,824. Blef sedan major, och var 1741 öf-

verstlöjtnant. Haa dog d. 23 Dec 1744.

Töree, Petter ven, son af tullinspektören i

Norrköping Matts Hansson Törne, föddes d. 2 Juni

1690 oeb blef 1704 volontär vid fortifikationen,

1706 förare vid gardet samt 1707 sergeant och
kort därefter fänrik därstädes. Bivistade sedan

slagen vid Holofcin oeb Poltava, i bvilket sist-

asmada han blef fången. Efter hemkomsten or

fångenskapen 1722, befordrades ban till löjtnant,

i hvilkeo beställning ban 1731 adlades nnder N:o

1,857. Utnämndes 1737 till major vid Nylands

fotregemente, oeb deltog såsom sådan nti 1741
och 1742 årens Finska krig. Öfverstlöjtnant 1747
oeb R. af S. O. 1748. Blef slutligen 1752 öf-

verste för Tavastebos låns infanteri-regemente.

Dödsåret obekant
Vtraeelad, anemajt Jeaai, föddos d. 20 Sept.

1782 af bondeföräldrar och tog sitt namn af fö-

delseorten, socknen TöroefaIla nära Westervik.
Blef 1802 student i Upsala och ingick 1808 i

Pommerska fältkontoret. Fick följasde året en

befattning vid tallen i Stockholm, bvarjemte ban

åfven var anställd på ett handelskontor. Emedan
hans ringa befattningar, dem ban för öfrigt efter

år 1810 torde alldeles bafva öfvergifvit, lemnade

honom högst otillräckliga inkomster, måste han

forsörja sig med litterär industri, och började först

uppträda såsom publicist, i hvilken egenskap han
åren 1810—1812 ntgaf Nya Pesten, 1816— 1817
Föreningen, Skandinaviskt Foikblnd, samt 1817—
1818 Svenskt NaUondtilod. 1 början afjsin bana
var ban oppositionsman. Det var den olyckliga

fabeln, Rafvarna, införd i Nya Postan, som tände

köpens raseri emot grefVo Fereeii oeb blef när-

maste anledningen till detta ouyggliga mord. Åf-

ven oppträdde hno emot Polyfont oeb den Nya
Skolan; men blef snart en af dess mest nitiska

kämpar och drog tillika med Hammarsköld i bär-

and mot Grewesmöblen. Sedan ban lärt käoaa

Sebiller, syaes ban bafva velat göra öfversättnin-

gen af den store skaldens dramatiska arbeten till

ett af sitt lifs förnämsta uppgifter. Också ntgaf

ban Don Carlos, samt Jun§/run af Orleans och

Wallenslein, och hade äann ett par andra otarbe-

tade, mea företaget måste snart opphöra i brist

- på förläggare. Sedan öfversatte baa Foeqnéfl

Smärre Homaner, samt Döds/örhundet oeb Undsne.

Som dessa arbeten dock inbringade föga, måste

ban för bröds skull söka ondfagna allmänbeten med
allehanda plockgods. i den roliga genren, såsom:

Försök tiU ett Svenskt-kritiskt Real-leaikon och Gub-

ben med Skåpet, m. fl. Åfven ntgaf haa en roman

i tre delar, Friherre Dolk. Bland hans bästa origi-

nalarbeten räknas skriften: Ideal till en sann och

äkta qvinnoWdnéna. Han dog i Stockholm d. 1 Ang*

1820.

VdrmeoremtBt Johan, före sitt adlande kallad

Vliaweftltaa * blef, efter idkade stadier vid Åbo
akademi, 1691 kanslist vid amiralitets-kansliet nti

Carlskrona och kort derefter aktoarie. Befordra-

des 1698 till notarins nti amiralitetsrättea och bi-

vistade derpå 1700 års' sjöexpedition samt land-

stigningen på Seland. Utnämndes 1702 till nota-

rins i nmiralitets-kollegiam, nti bvilken beställning

ban åren 1709, 1710 oeb 1711 deltog i nästan

alla då förefallaade sjöexpeditioner, isynnerhet nti

1710 års sjödrabbning emellan de Svenska och

Danska örlogsflottorna i Kiögebogten. Efter att

år 1712 bafva blifvit befordrad till amiralitets-

sekreterare, bivistade haa samma års sjöträ ffeiog

nnder Landt-Rfigen och gjorde sedan följande årets

sjötåg med bofvodflottan, då han tillbandagick den

kommenderande general-amiralen med uppsättande

och expedierande af alla de viktigaste handlingarna.

Utnämndes 1715 till assessor i Åbo bofrätt; men för-

rättade en tid tillika sekreterare- och jastitiarie-tjen-

sterna vid den nti Stockholm varande skepps- och

galer-eskadern. Upphöjdes 1719 i adligt stånd och

åtnjöt någon tid ett stort anseende; men dömdes 1721

af en kongl. kommissarialrätt till fyratio markers

böter samt förklarades assessorsembetet förlast ig och

ovärdig att för all framtid användas i någon Kongl.

Majrts oeb rikets tjeast, fur det kao sitt anför-

trodda ju*titiarie-embetc orättfardeligen förestått,

samt svikligen bandlat oti domen öfver en kapten

voo Bassewitz, bvilken samma år begått dråp i

Stockholm på en köpman.

TftrnefallA, annex till Westerviks stad, är be-

läget i Södra Tjost bärad, lj mil V.N.V. från

Westervik. I socknen märkas säteriet Bleckhem,

an mera tillhörigt cokefra friherrinnan Nordenfalk;

köpingen Almvik med spikbammare, tegelbrok oeb

mjölqvarn; Kjellsåker , 2 oförm. mtl. dels frälse,

dels krono, samt pastorsbostället Törnsfalla. Flera

aågqvarnar finnas i socknen. Antalet af mantal

år 25} ned en folkmängd af 1,234 personer på
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en areal af 19,509 tunnl., bvaraf 2,990 aro ajdar

och kärr. Adr. Westervik.

Vttmerelt* Anders» före sitt adlande kallad

Xtullon, tjenade sig opp ifrån de aldra lägsta

grader. Han började sin bana såsom simpel sol-

dat änder Kronobergs infanteriregemente, samt bi-

vistade i sådan egenskap Köpenhamns belägring

och sjöslaget i Sundet. För sin stora under kri-

get ådagalagda tapperbet befordrades ban 1660
' till fänrik. Han både både till lands ocb sjös vid

flera tillfallen visat sig vara en tapper ocb hur-

tig soldat, samt isynnerhet vid Ny-Elfsborg gjort

synnerliga prof på käckhet. Sedermera blef ban

1669 löjtnant ocb 1675 kapten vid Helsinge re-

gemente. Uti sistnämnde egenskap adlad 1683
samt slutligen utnämnd 1703 till öfverstlöjtnaut

och kommendant i Mietan. Hans adliga ätt åtgick

med yngste sonen, kaptenen vid Helsinge rege-

mente Magnu» TörneTelt, som togs tillfånga

af Ryssarne vid Liesna, och året derpå afled i

Smolensk.

Törneroi, Adolf, son af postmästaren ocb or-

ganisten P. T. Törneros i Eskilstuna, föddes jul-

aftonen 1794. Vid sin död 1803 efterlemnade

fad ren, som alltför mycket hade öfverlemnat sig

it sin vurm för spel på nummerlotteriet, familjen

i ganska torftiga omständigheter. Snart utmärkte

sig den unge gossen på skolan och gymnasium i

Slrengnäs genom en brinnande kunskapstörst och

förvärfvade sig samtliga lärares mest hedrande

vitsord; men redan vid tretton års ålder nödgades

han för sin utkomst, sjelf ännu ott barn, börja

undervisa andra barn. Anländ till Upsala, der han

ännu alltid måste uppoffra en dryg del af sin tid

' åt andras undervisning, sysselsatte ban sig ifrigt

flera år med studierna för graden ocb promovera-

: des t St 8 med stor utmärkelse till filosofie magi-

ster. Under de första akademiska åren var hans
' umgänge inskränkt till några få kamrater och

landsmän; men några år senare trädde han i en

bekantskap med fosforisterne , som efterhand öf-

vergick till den förtroligaste vänskap. Ännu i sina

sista år blygdes ban aldrig att erkänna, att ban

hade tidningen Pbosphoros att tacka för sina för- -

sta väckelser ocb vissa recensioner i Svensk Lit-

teratur-Tidning för sina begrundningar öfver ve-

tenskap ocb skön konst. Senare blef ban med-

arbetare i denna tidning och i Svea. Alltid var

han en välkommen gäst i de familjer, hvilka denna

tiden öppnade sina hus i Upsala för unga littera-

törer ocb artister, b varvid man sysselsatte sig

med musik, läsning ocb ett lifvande samspråk.

Om Törneros dervid ej spelade någon hufvudroll,

så bidrog ban dock att, genom sitt för allt skönt

och sannt djupa sinne, öka trefligheten, samt ge-

nom sitt blixtrande snille krydda samtalet. Hos

honom funnos stora och rika anlag likasom de

största motsatser. Så t. ex. hade brist på tid för-

hindrat honom att förvärfva sig någon otmärktare

skicklighet i klaverspelning; men ban improviserade

fantasier, som enligt kännares omdöme både för-

ijent att upptecknas, ehuru han sällan tillät sig

detta nöje i andras närvaro. Han hade ett oför-

likneligt fint öra, en mångsidig uppfattning af ton-

konsten, och skulle troligen, ifall han fått taga

kännedom om kompositionsläran, bafva intagit ett

hedrande rum bland tonsättare. Hans läsning gick

både på bredden ocb på djupet; men isynnerhet

var hans mest älskade hufvudstudium den Ro-
merska litteraturen ocb inom denna blef ban ock

befordrad, i det han 1819 kallades till docens,

1827 till adjunkt och 1832 till eloqv. et poesees

professor. Få lärde bafva kommit till en så grund-

lig kunskap i Latinet som han, ocb sent, om nå-

gonsin, lärer någon komma att vid Upsala akade-

mi med sådan heder som han, fylla deo af honom
alltför kort ionebafda lärostolen. Hao icke alle-

nast skref den mest rena Latinska stil, utan hade

äfven genom trägen läsning gjort sig till alla de-

lar väl hemmastadd inom hela det forn-Romerska

språkets område, med inbegrepp af dess tungomål,

seder ocb historia, samt med filosofisk skärpa upp-

fattat språkets alla egenheter. Men Latinet rar

dock icke det enda, hvarpå han gick på djupet.

Egentligen kunde man säga, att han hade tre el-

ler fyra bufvudstudier, om icke flera, ty han för-

djupade sig med samma kärlek i den Grekiska

litteraturen, i den nyare syd-Europeiska , i filoso-

fien, i estetiken, i historien m. m. Olyckligtvis

blef den samvetsgranne läraren en martyr för sin

Latinska lärarebefattning. Isynnerhet blef den be-

ständiga sysselsättningen att granska öfversätt-

ningsprof och krior alltför själsmördaode för en

så Ii flig och estetisk själ som bans. Också tog

han knecken på denna befattning, först till lynnet,

så till hälsan, under det att den tillika uppslukade

en tid , som kunnat för honom sjelf och vetenska-

pen nyttigare användas. Förut lättrörlig, ret Iig,

sprittande vid den finaste andliga beröring, btef

han småningom tillika vresig och häftig. Allt

mer ocb mer sällan, och då vanligast sent på
aftnarna kunde han slita sig lös från de krior,

"som likt vampyrer atsögo bans bjertblod". Korta

blefvo nu de stunder, då han kunde vinna någon
förströelse, ocb derifråo återvänd till hemmet samt
den nattliga hvilan, fann ban oftast sömnlösbeten,

ej sällan plågan. Vid uppvaknandet väfltade ho-

nom ingen huslig vederqvickelse, i det otrefltga

eosliga studentlifvet, bvars buldgudinna var en

gammal ocb utsökt vidrig städerska. Ocb dock

funnos få, som hade ett sådant inre bebof, som
han af umgänget med goda och okonstlade meoni-

skor, framför allt qvinnor, och af iriförlifvandet med
naturen. Några smärre ntflygter om sommarmå-
naderna blefvo slutligen nästan hans enda veder-

qvickelser. Tvenne händelser bidrogo de sista åren

att fördystra enslingens stunder, nemligen förla-

sten af hans mycket älskade moder och Geijers

s. k. affall, hvilket i hög grad smärtade honom.

Emellertid förgingo åren, dock ständigt mulnande,

till dess ban d. 20 Jan. 1839 slöt sitt värdefulla,

men föga lyckliga lefoadslopp.

Tttrnflycht. Denna i allmänhet sällan omtalade

ätt hade likväl nära ett belt sekel ett stort an-

seende, ehuru mest genom fredliga yrken, och den

lemoar således ett stöd för den gamla erfarenne-
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ten, att fredens idrottsman merändels icke förmå

ått vinna ett så varaktigt miooe som krigels.

Tttrnflyclit, Olof, en son af politiborgmästareo i

Stockholm Hans Olofssoo Törne, bvars namn ban

äfven före sitt adlande bar, föddes d. 5 April 1640
och oppfostrades för handeln. Eboru ban ej erhöll

annat arf än sin uppfostran, både han dock så

utmärkta anlag och fick dessa afven så väl ut-

vecklade, särdeles onder handelsresor i England

och Holland, att ban blef en af Sveriges rikaste

köpmän. Och han uppsteg till denna nästao otro-

liga rikedom, då han till slut var redare uti 73
stora handelsskepp, utan att man finner något an-

tecknadt emot äran i sättet, bvarpå förmögenbeten

blifvit förvärfvad. Ensam var då ej mången mäk-
tig att bedrifva näringsyrken i stort, meo man
stiftade bolag och tog aktier deri. Bland aooat

arrenderades all rikets beck och tjära af Tjäru-

kompaoiet, som dock i början gjorde bankrutt,

men 1673 åter förnyades. Kompaniets affärer

böllos slutligen uppe genom O. Töroes förskotter,

då ban i åtta år både direktionen. När Skepps-

byggerikompaniet gick under, började ban för

egen rakning låta bygga skepp, bvilka snart gåfvo

stor vinst, och innan kort hade ban en skog af

skeppsmaster i Stockholms hamn, der ban var den

hnfvudsakliga ledaren, om ej uteslutande redaren

af hela handelsflottan. Hans ljusa förstånd, så

utmärkt i det enskilda, togs snart i anspråk för

det allmänna bästa. Han kallades åren 1682 ocb

1693 till riksdagsman ocb fick af Carl XI i upp-

drag att, jemte några andra, undersöka ocb ut-

reda frågor om kaperier, samt uppgifva det ska-

destånd, som borde kräfvas för Svenska handelns

förlaster uoder kriget emellan Frankrike ocb de

allierade makterna. Sverige vann då högst an-,

senliga summor i skadestånd. O. Törne blef 1683
rådman i Stockholm och 1694 handelsborgmästare.

Konung Carl XII uppböjde honom, onder namnet

Törnflycht, 1698 i adligt stånd, då ban skref sig

herre till Nynäs, Erstavik, Djursnäs, Näringsberg

ocb Berga. År 1705 tog ban a fiked från råd-

manstjensten och fick 1710 titel af kommerseråd.

Denne verksamme mao dog d. 9 April 1713.

Lång tid efter honom bevarades bans minne i

Stockholm genom de många förträffliga byggnader,

som ban på entrepenad uppfört åt kronan, ocb bans

rikedom var länge en folksägen. Sonen,

Törnflycht, Olof, den yngre, föddes d. 15 Nov.

1680, och uppfostrades med synnerlig omsorg.
Under sina tioåriga utrikes resor, blef han 1701 i

Italien "nobilis Patricia s Romanos, comes latera-

nenses och eqves auratos." Efter hemkomsten ut-

nämndes han 1703 af konung Carl XII till vice

ceremonimästare vid bofvet. Då ban 1705 var i

Berlin, blef ban riddare af orden de la Generosité;

samma år o tnamndes ban till bammarjunkare hos
kertigen af Holstein, och 1712 till ordinäre kongl.

ceremonimästare. Slutligen användes denne hof-
man dock till vigtigare värf. Så förordnades han
1718 till landsböfding öfver Kronobergs län, bvar-
ifrån ban följande året transporterades till Stock*
*o)ms lån. Kort derefter upphöjd till friherre,

hvarefter han i flera år förvaltade drottningens

enskilda slott och gårdar. År 1723 oppdrogo

ständerna åt honom presideotskapet i reduktions-

oeb liqvidationskommissionen. År 1727 inkallades

han i riksrådet, och uppböjdes 1731 till grefve.

Slutligen förordnades han 1737 till Upsala akade-,

mies kansler, ett val, som förutsätter att ban haft

anseeode för en lärd bildning; men ban afled re-

dan d. 22 Sept. sistnämnde år. Tessin anför den

egenheten bos riksrådet Törnflycht , att ban aldrig

brukade äta bröd ocb mådde väl deraf. Hans

yngre broder,

Tttrnflycnt, Mikael, född 1682, uppfostrades

för krigsyrket ocb var ryttmästare, då ban, med
inläggaode af mycken krigsära, 1706 slog ett

parti Sacbsare vid Leipzig. År 1709 blef ban

fången vid Pultava; men återkom tidigt ur fån-

genskapen ocb var öfverstlöjtoant, då ban 1717
blef öfverste för lifgardet, hvarefter ban året derpå
åtföljde Carl XII till Norrige. Då officerarna ef-

ter konungens död delade krigskassan, fick öfverste

Törnflycht 800 d:lr, oär de öfrige öfverstaroe blott

fingo 600 d.lr bvardera. År 1719 blef han ge-
neral- major, öfver-kammarberre och friherre. Ut-

nämndes 1727 till landsböfding i Södermanland,

ocb uppböjdes 1731 till grefve; men tog aldrig

introduktion på riddarbuset. Förordnades slutligen

1732 till öfverståtbållare i Stockholm. Afled barn-

lös d. 20 Aug. 1738, ocb slöt således sjelf sin ätt.

Tornflycfit , Carl Fredrik, grefve till Nynäs,'

son af riksrådet Olof Törnflycht, föddes d. 22
Okt. 1711 och iogick i bofvets tjeost. Blef 1731

kammarherre, då han följde konung Fredrik på
dess resa till Hessen, hvarefter ban besökte Hol-

land ocb Frankrike. Blef 1743 kammarherre bos

thronTöljaren Adolf Fredrik, och 1756 hofmarskalk.

R af N. 0. 1757. Utnämndes 1761 till riksråd, och

förordoades året derpå till guvernör för prinsarne

Carl och Fredrik Adolf, hvarefter ban blef Kom.
af N. 0., och 1763 Seraf.-riddare. Måste 1766
för sin svaga hälsa nedlägga guvernörs-embetet,

då ban äfven erhöll tjenstledighet från' rådsembe-

tet. Efter flera förutgångna slagattacker, afled

ban af ett sådant anfall d. 21 April 1767 ocb
med honom utgick den rika Töroflychtska ätten.

Tdrnekatao hörer till Gångfoglarna, har stark,

hoptryckt, bakom den nedkrökta spetsen med en

tand försedd näbb, undersätsiga ben och medel-

måttiga vingar. Denna fogel griper sitt rof med
näbben; men bar svaga klor, och synes öfver huf-

vud bilda en öfvergång frän rof- till sångfoglar-

na. Den större Skandinaviska arten, Större Törn-

skatan (Lapius Excubitor) är ofvantill ljust askblå

och inunder hvit med svarta vingar och ett svart

band genom .ögonen. Hon håller i längd omkring

10 tum ocb bar lång, starkt afruodad eller vigg-

lik stjert. Hen förekommer, ehuru sällsynt, i sö-

dra Sverige; meo lärer i Lappmarkerna vara all-

mån. Då hon anträffas, ses bon merändels sitta

på högsta spetsen af ett träd eller en buske, och

är då mycket skygg. Dock bortjagar bon äfven

starkare roffoglar, som nalkas hennes tillhåll ocb

uppgifver, då boo varseblifver någon falk eller
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• kök, ett eget skarpt anskri, kvarigenom kon vm-
ajar saarfvar och aodra småfoglar att rädda sig

emdaa. Af denna orsak kar koa ock blifvit kal-

lad VarfogeL Utaoes föda bastår af möss, gro-
dor, ödlor, småfoglar och insekter, med h vilka

aistaämoda kon föder siaa ungar. Den mindre

Svenska arten, AlUnd* Tornskala (Lanins Gollorio),

kar rödbroo rygg, askblått bufvud ock balsrygg,

ocb nedra delarna hvita. Dess längd är omkring

7 tom, och näbben bisaktigt svart. Hon förekom-

mer allmänt i södra Sverige, men mera sparsamt

i det mellersta, ocb är en flytt fogel, som bitkom-

mer efter medlet af Maj. Bon håller sig helst på
tala ock taggiga boskar, såsom kegtero, törne

ock slånbaskar, der hoo vanligen sitter i yttersta

spetsen af en gren. Hannen kar en vacker ocb

othåIlande sång, och kan närmar ofta på ett märk-
värdigt sätt de foglar, som äro nonom nära. Han
lefver mestadels af insekter; men äfven af nnga
asöss, små foglar, grodor ock ödlor, bvilka ban

plägar iasamla till stort antal ocb spetsa dem på
taggarna af do baskar, på bvilka han uppehåller

•ig. Särdeles ned emot marken träffar man der-

före ofta på sådana kaskar ett stort antal dylika

djur fastade, bvilka alla Törnskatan insamlat för

att af dem kalla sia måltid. Denna fogel är ej

rädd, och kan derföre lätt fällas med skjutgevär.

Hennes kétt nr välsmakande, ocb koo gör nytta

dermed att koa förtär ea mängd skadliga insekter.

TArmekiOHI f Peder, son af prosteo och kyr-

koherden Andreas Laurentii, bvarföre baa äfven

före sitt adlande kallade sig Peder Anderssoo»
föddos d. 4 Maj 1578, ook började sin tjeostgö-

ting såsom kammarskrifvare i kongl. råkaekamma-

ree, bvilken då för tiden svarade emot nuvaraam

kammarkollegium. År 1608 blef ban kamererais

bos hertig Johan af Östergöt bland, och 1618 ka-

mererare i kongl. räntekammaren. Befordrsdss

sedermera 1624 till riksräntmästare ocb 1627 till

ståthållare i östergöt bland samt slutligen 1631

till general-räntmästare ocb assessor i kammarre-

visionen. För sina trogna tjenster samt isynnerhet

för de ansenliga försträckningar och penningefår-

skotter, hvilka ban tid efter annan gjort Kosgl.

Maj:t och kronan, belönades ban 1635 med adlig

värdighet. Han afled d. 23 Nov. 1642, ocb kssi

adliga ätt åtgick redan med sonen, kammarherre!

ock e. o. envoyén vid Hessen-KasseUka bofvet,

Carl Tdrnslilttld, bvilken dog ogift i Stock-

holm d. 29 Jan. 1736.

TttrastrUia, Jolimm, född omkring år 1760,

var en på sin tid ganska ansedd ornaments-bild-

kuggarn i Carlskrona samt ledamot af kongl. målare-

akademien. Den namnkunnige Sergell hade myc-

ken aktning för honom och yttrade vid flera till-

fallen, att han under andra förbållaoden säkerligen

kade blifvit en utmärkt statuär. Törnström var

dessutom äfven en ganska skicklig tecknare ock

isynnerhet voro hans crayoori^ningar mästerliga.

Han afled i Carlskrona år 1§29.

Vttrrloaje» annex under Skabersjö i Bara härad,

är beläget i i mil S.O. från Malmö. Af ds 7 T

mtl., som Bonas i socknen, äro 6-^ ntsockne frälse

ocb tillhöra Skabersjö fideikommiss, hvars iaoe-

kafvare äger jus patronatns öfver dessa båda sock-

nars pastorat. Åkern är skarp ocb mager, ocb folk-

mängden stiger till 255 personer på en areal af 1,551

tonni., hvaraf 2 äro sjöar ock kärr. Adr. MsJntf.

u.

isee den Vrlelehe var ea af de mest utmärkte
kämparne uti det namnkunniga Bråvalla slag. När
elaget varat ea stund, gick han frnm ur konung
Harald Hildetands krigshär emot fienden. Främst
i spetsen för koaong Sigurd Rings fylking gick

kampen Ragvald dea Rådkloke, ocb emot honom
ände sig Ubbe. Då fick man so emellan dessa

atorbnggaade män ett hårdt och märkligt envig,

der många ocb förfärliga bugg å ömse sidor ut-

delades ocb uppburos; dock lyktades det så, att

Ragvald slutligen måste segna död oed till jor-

den. Derpå nedhögg Ubbe också kämpen Trygg-
ve, som stod näst till Ragvald. När Adils söner
från Upsala sågo detta, vände de sig begge emot
honom; men så märklig kämpe var ban, att han
fällde dom kåda, och den tredje, Yngve, dertiil.

När konung Ring såg detta, ropade ban högt,
att det vore skam låta en enda man så förbäfva
sig öfver en hel bär, samt frågade bvsr nu Stark-
odder vore, som tUlforene aldrig frnktat att stiga

fram i striden. Starkodder svarade: "Denne Ubbe

är ett kårdt mannaprof, ock svårt är det no att

vinna, herre, dock vill jag ej ondandraga mig.

Derpå gick ban emot Ubbe, ocb skiftade de mån-

ga och väldiga bugg sinsemellan. Slutligas g*>

Starkodder Ubbe ett gnnska svårt sår; men *j«u

hade han förut fått sex storn sår, så att Stark-

odder tyckte sig aldrig tillförene bafva varit i så-

dan vånda. Nu trängde krigskoparna på båda it*

dor emellan dem ocb åtskilde begge kämpars*.

Ubbe oe&bégg då kämpen Agnar. Derpå fattade

han svärdet med begge händerna, och röjde »ig **

bred väg tvärtigenom konung Rings krigsbär, va-

rande nu blodig allt opp till axlarna. Bakom Riag»

bär voro Teleroarksboarne från Nerrige nppslålldi.

När desso, hvilka voro utmärkt skicklig* att skjuta

med båge, sågo Ubbe komma midt igenom bären

emot sig, besléto de att låta honom en stund vars

skottmål för deras pilar. Trenne ibland dem, B**"

der, Horder och Hroallder, voro så goda skytt",
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mbeebel* UddehalnaefcA bolaget. 14S

alt de geaomsköto Ubbe med tjugofyra pifar, så

att, ehuru bas i det längsta föktade, hao dock
slutligen föll död ned. Han bada da i striden for-

nt nedlagt sex kampar och sexton andra man, samt

dossatom illa sårat ett stort antal af konung Rings

kimpar.

Vbechel, llfathlaa Otto» son af rektorn vid

skoten i Wotgast H. Ubechel, föddes 1709. På
femte året miste han sin fader ocb straxt derpå

modern, hvarefter han af fattigdom måste begifva

aig i bandtverkslära; men redan då, vid blott 10
års ålder, kånde ban bos sig en så brinnande löst

att låsa, att ban beslöt, att så snart som möjligt

vore, öfvergifva verkstaden. Hans mästare, en

guldsmed, som markte hans låslust, och hvilken

vid ett tillfälle rakade få böra bonom innerligt

bedja Gud om den nåden att få btifva en af hans

Ijenare i prediko-embetet, skaffade åndtligen in

6000m i St et finska pedsgogium, der han njöt både
undervisning oéh uppehälle. Snart utmärkte ban
aig genom så lyckliga studier, att ban kunde of-

fentligen en gäng hålla ett tal titt konungen af

Preussen, hvilken med stort välbehag afborde det-

samma. Vid 18 års ålder kom ''ban tilF akademien

i Greifswald, der ban med utmärkt flit studerade

uti fyra år, och gjorde sig känd så väl genom
snille och qvickbet, som genom en stor frombet.

8edan han blifvit prestvigd, kallades ban till med-
bjelpare vid Tyska skolan i Malmö, der han tjänst-

gjorde i tvenne år, men när sedan denna systia

skulle tillsättas, gick han miste derom, vid lott-

lastningen med en annan, som, fått fika röstetal.

Utnämndes 1732 till bataljonspredikant vid garni-

sonsregementet i Malmö ocb kommenderades 1759,
tillika med detsamma, till Pinländ. Der erhöll han
snart kallelse till byrkofaerdesysslan vid Tyska för-

samlingen i Wiborg; men vägrade att emottaga
den. Efter nederlaget vid Willmanstrand måste
hans bostra ocb barn fly till skogs, ocb ban sjelf

tredje dagen derefter lemna all sin egendom i

sticket samt rädda sig på en gammal båt ocb se-

dan i nära fem veckors tid uti hunger ocb elände

uppehålla sig i ödemarker, bvarunder ban, af okun-
nighet om vägarna, flera gånger var nära att falla

i fiendernas händer. Då ban, alldeles maktlös och

tblottad, återkom till arméen, måste ban från

Ryska soldater återlösa sina egna böcker, bvilka

blifvit plundrade, och då stor brist förefanns på
prester, fick han ensam tjänstgöra såsom predikant

för flera regementer, predikande än på Tyska, ån

på Svenska, slutligen äfven på Finska, b vilket

språk ban under tiden lärt sig. År f?42 utnämn-
des ban till fältprost. Efter krigets slut, led ban
länge verklig/ nöd med sin familj, emedan ban icke

lyckades erhålla någoo befordran; men åndtligen

erhöll ban på en gång kallelse till Tyska kyrkan
i Götheborg ocb tril den Svenska i Cbristianstad.

Han antog kallelsen till den förra, och blef der

tjänstgörande uti 1 4 bela år, under tiden flera

gånger uppförd på förslag till större pastorater,

men aMHd utan framgång. År 1747, då ban skulle

presidera vid ett prestmöte i Götheborg, samman-
skref nan en disputation Om Herrans Nattvard) men

efter den va* författad på den s. k. filosofiska Me-
toden, som ansågs för anstöt Iig, och bea ej kän-

de förmås att sammaoskrifva någon annan, sedan

denna blifvit ogillad, blef ingeo dispatation af.

Omsider blef ban 1755 domprost i Götheborg och

året derpå tbeologie doktor vid jubelfesten i Greift-

wald. Ifrån denna tid var ban jemnt sjuklig ocb

tänkte mest på döden. Hans kropp var ovanligt

fetlagd, hans lynne glådtigt; han talade som ban

tänkte, och lefde som han lärde, eftergifven i sin

egen, men mycket noga i Guds sak. En slagflues

lade honom i grafven 1759, och ban dog rätt för-

nöjd, efterlemnande ett barnrik t, men medellöst bus.

Ublr uppgifves bafva varit en vida berömd forn-

tida runristare, bviiken säges bafva lefvat på Olof

Sköt konungs tid. Hans namn återfinnes på flera

ännu i behåll varande ronstenar, ehuru ovisst kan

vara, huruvida dermed bör förstås alltid samma
persoo som denne.

Uddeholmska bolaget» Det bolag, som bar

detta namn, bar under något öfver ett sekels till-

varo från en ringa början småningom vuxit tHI

sin närvarande betydenhet, då det disponerar ett

ägovärde af minst en million R:dr B:ko, syssel-

sätter omkrfog 6,000 menaiskor ocb utöfvar ett

mäktigt inflytande öfver en hel landsort, bvars

jern- och trädvarotill verkning det betydligt utvid-

gat. År 1069 byggdes först af J. Carlström på

säteriet Uddeholm i Råda socken 2:ne hamrar och

en masugn, äfvensom Uddeholms bytta oeb Udde-

holms hammare med 1,006/^ skepprd smide, samt

Stjerns hammare med 920 skepptd smide, då »åla-

des. År 1721 Öfvergiek Uddeholms säteri oeb

2:ne hamrar med frälsebesittningsrätt genom köp

och gifte till B. 6. Geijer, som åren 1731—34

äfven anlade Geijersh&tms bruk oeb 1740 inköpte

Motjernthyttån i Firrpstads bergslag, samt år 1746

äfven anlade Gustafsfors bruk vid Kao-elfven. Af
dessa egendomar inrättade B. 6. Geijer vid sin

död, som sistnämnda år t imade, Uddeholms bolag,

b vilket förordnande hans fm, som tili do förra

godsen äfven lade LoviteÖergs brak på Qvaroäs

hemman i Råda socken, vid sin död bekräftade.

Deras son, Emanuel Geijer, blef nu Uddeholms

bolags förste dispooent och förvärfvade åt det-

samma, omkring år 1756, Tatetgs gro fvefatt 1
Feroebo härad och Sunnemo bytta i Erfvedal*.

Med kungligt tillstånd uppbyggde bolaget år 1 71*1

en kapellkyrka, som fick namn af Gustaf Adolfs

kyrka, anslog lön och boståfle åt pastor, samt

inrättade en vexelundervisningsskoia , m. m. Ge>-

nom köp under åren 1796— 1812 fårviffvades yt-

terligare åt bolaget Föskefors bruks- ocb lanöV

egendom i Eks bärads socken. År 1930 anlade»

Vfvana bruk vid Ufrnn Ocb norra ändan af sjöa

Nain, äfvensom Munkfors oeb Slöjdefors braks- och

landtegendbm , med sågverk, qvarn, tegelbruk, pri*

vilegieradt laxfiske ocb husbebofssåg samma år in-

köptes i Rensåtters socken. Vattnet titt dessa

verk ledes genom en sprängd ocb en grdfd banal

från Klarelfven. Jernvägar äro ock anlagda, så

väi för ätt öfver edet transportera bolagets samt-

liga verks effekter, som ock för att nedföra trfteV
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varulasterna från sågverket til) lastageplalsen ne-

danför braket. Bolagets lastageplats, Skoghall , vid

Wenern, der magasin ocb jernväg blifvit inrättade

ocb o Irymme är för upplag af skeppningsträdva-

rorna, inköptes år 1831. Åren 1834-35 blef

bolaget äfven ägare af Ilatyå bruk i Eds bärads

socken, om 4 härdar, samt år 1838 ytterligare

af Wärå bruk i Ny socken samt Femtd och Lickd

i Dalby socken. Uddeholms bolags smidesrätt,

ntom manufakturen, består för närvarande af

16,823 skepprd 3 lisprd 10 skå»p:d, inbegripet

frälsesmide ocb hammarskatt, samt 9,180 skepp:d

nyprivilegium i Öfra Elfdalen. Stångjernstillverk-

ningen bedrifves i 29 härdar, vid 8 särskilda bruk,

ntom 18 härdars nytt privilegium. Tackjernstill-

verkningen, som år 1838 uppgick till 19,684 skepp:d

9 lisprd 13 skålprd af egna malmer från Taberg,

Nordmarken, Långban, Rämsberg, Fredriksberg,

m. fl. mindre grnfdelar, utföres i 4 hyttor, Mo-
tjernsbytta, Uddeholmshytta, UHesbytta och Sun-

nemobytta. Jerntillverkningen utgjorde år 1831

11,865 skepp:d ocb 183? 16,373 skepprd. Plank-

tillverkningen utgjorde, år 1831, 2,120 tolfter ocb

år 1837, 8,946 tolfter. Disponenter af Uddeholms

bolag ä ro för närvarande J. Waern ocb C. G. R.

Geijer. Uddeholm särskildt bar 1 bard ocb 503
skepprd 2 lisprd 10 skålprd privil. årligt smide,

ntom 65 skepprd 12 lisprd 10 skålprd frälsesmide.

Hammarskatten är 4 skepprd 7 lisprd 10 skålprd.

Afsättningsorten Götheborg. Smidesslämpeln 2rne

bakvända G med ett streck tvärsöfver.

Udden, Catharina Christian,, född 1762, an

manuell Ekmark samt gift 1793 med bataljoos*

predikanten ocb pastorsadjunkten uti Jakobs för-

samling i Stockholm Johan Udden, hvilken seder-

mera blef komminister i Hedvig Eleonora försam-

ling, samt slutligen kyrkoherde i Söderhamn; bar

gjort sig känd såsom skaldinna af temligen lyck-

liga anlag. Hennes flesta poemer äro dock ännu

otryckta, ehuru många af dem voro ganska om-
tyckta. Hon utgaf endast en samling, under namn
af Familj-Gå[von , eller Stycken, egnade dt högtid-

Hgheter inom familjerna, jemte andra Vttterhets-

För*ök af C. C. V. Blef enka 1816 och dog år

1822.

Uddevalla. Denna stapelstad, belägen 46 j. mil

, från Stockholm, 7£ mil från Götheborg ocb 2j
mil från Wenersborg, är anlagd i Lane härad af

Bohuslän, i en dal vid slutet af By fjorden. Stäl-

let bette fordom Odensvold eller Oddevobld, ocb

har uoder hednatiden sannolikt varit en offerplats

ocb måhända äfven marknadsplats. Först i slutet

af 15.de seklet, i ett bref af konung Joban II,

finnes orten omtalad såsom stad. Efter att en

kort tid, från 1523—1532, hafva lydt under Gu-

staf Wasas spira, kom stadeo sistnämnda år till-

baka under Danskt öfvervälde, bvaruti den förblef

anda till freden i Roeskilde. Under denna period

blef staden år 1644 (under Hannibalsfejden), till

bämd för Wenersborg, som Norrmännen uppbrännt,

af en Svensk trupp under Olof Stake lagd i aska.

Sedan den efter ny eröfring af Harald Stake un-

der Krabbefejden år 1657 kommit under Svensk

lydnad, fråntog Carl Gustaf, som ville på Uddeval-

las bekostnad upphjelpa Götheborg ocb Mars t raid,

staden sin stapelrätt och förvandlade den till

nppstad. Några särskilda handelsfriheter blefvo

•dock staden snart åter efter band beviljade, och

staden återfick, år 1674, sin förlorade stapelstads-

frihet. Under det strax t derefter utbrytaode D«o-

ska kriget, Gyldentöw»/ejden , 1676—1679, råkade

dock staden åter i Danskarnes våld och led af

ständiga brandskatter ocb krigsgärder, både af

Svenskar ocb Danskar. De förluster Uddevalla der-

igenom måste vidkännas, ersattes dock snart åter

genom den lifiiga timmerhandel, som staden, allt

sedan 1674 började idka med flera härader i Werm-

land, hvilkas skogsprodukter staden då fått rattig-

- het att till utrikes orter utföra. Handeln med träd-

varor bar också allt sedan varit en af Uddevallas

förnämsta inkomstkällor. År 1699 började staden

äfvenledes att utskeppa jern, också ifrån Werm-

land, bvars bruksägare då fått tillåtelse att här-

ifrån utföra denna produkt, och denna export blef

med tiden ganska betydlig, men upphörde af sig

sjelf, då Trollhätle kanal öppnades. Efter svåra

under Carl XHrs krig lidna motgångar ocb förla-

ster, erhöll staden åren 1719 och 1723 sina sta-

pelstadsrät tigbeter ånyo utvidgade ocb stadfästadc;

drabbades år 1738, likasom förut år 1669, af en

svår eldsvåda, men befann sig det oaktadt år 1747

åter i ett blomstrande skick, med stigande handel

och rörelse. Detta lyckliga tillstånd varade andar

hela senare hälften af 18:de seklet, och förkofra-

des ännu mera genom hummerfisket och den onder

denna tid inträffade rikliga tillgången på sill i Bo-

huslänska skärgården. Stadens invånare ägde då

på en gång icke mindre än 21 trankokerier och

25 sillsaltningsverk, exporterade näst Götheborg

den största qvantitet sill och trän till utrikes ort,

äfvensom en stor del af bela riket härifrån bem-

tade sitt bebof af dessa varor. Folkmängden öka-

des då från 2,000 till 4,000 personer, och staden

ägde vid slutet af 1700-talet en bandelsflotta »f

35 fartyg, bvarmed 40 hus idkade stark utrikes

handel. Från detta blomstrande tillstånd nedstör-

tades Uddevalla i början af detta århundrade ge-

nom 3:ne på bvarandra följande ofördelaktiga kon-

junkturer. Dessa voro: öppnandet af Trollbätte

slussverk, den år 1806 timade eldsvådan, ocb sill*

fiskets upphörande. Genom öppnandet af Troll-

hatte kanal oppbörde Uddevalla alt vara en sjelf-

skrifven nederlagsplats för Wermlands skogs- ocb

bergsprodukter, bvilka nu i stället fördes till Gö-

theborg. Ännu mera olycksbringande var den elds-

våda, som d. 29 Juli 1806 inom 16 timmar lada

bela staden, med undantag af 4 mindre bos, i

aska. Efter denna olyckshändelse, började stadens

folkmängd att förmioskas genom utflytlniogar, han-

del och näringar afstannade, och sillfiskels vid sam-

ma tid inträffade plötsliga upphörande fullbordade

in vanames ekonomiska förlägenhet och obestånd.

Genom eo stigande odling af den närliggande lands-

bygden ocb deraf beredt tillfälle till. idkande af

laodlmannabandel, bar dock staden under de sena*

ste decennierna åter börjat något repa &i^
$
så alt
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dess rörelse nu åter synes befinna sig i stigande.

Dess handelsbörps utgjordes år 1840 af 3 gross-,

handlare och 31 mioulhandlare, och antalet af

stadens fartyg uppgick till 5 skepp om tillsam*

mans 174 laster. Dess förnämsta importartiklar

Toro tobak, vin och salt, deremot trådvaror och

spannmål det förnämsta, som exporterades. Sta-

dions bandtverksmästare voro sistnämnda år 67 i

25 särskilda yrken. Uddevalla är för närvarande

en vacker, regelmessigt bebyggd stad, som af en

å, kallad Be fja-å, afdelas i två trakter, den norra

oeb södra, af bvilka den seoare doek är jemfö-

relsevis mindre betydlig. Slädens förnämsta torg,

beläget på norra eidan, kallas -Gustaf Adolfs lorg.

Antalet af bos och tomter är 456 ocb många ibland

dem äro bebyggda med stenhus om 2 våningars

höjd. Polkmängdeo uppgick år 1844 till 3,600

personer. Bland stadens publika byggnader utmär-

ker sig isynnerhet kyrkan, belägen mellan ström-

men ocb ett berg, kalladt Agneberget; bland kyr-

kor är bon den vackraste i Bohuslän, försedd med
ett orgelverk och en af Weslin målad altartaQa.

På Agoeberget står stadens klocktorn. Andra be-

tydligare hus äro rådhuset, om 3 våningars höjd,

beläget vid stora torget, ocb lärdomsskolaos om
2 våningar. En åttondels mil ifrån staden ligger

dess hamn, som är god ocb säker, men har ett

grondt inlopp, så att större än 14 fots djupgåen-

de fartyg der ej kunna passera. Stadens jord ut-

gör 7 hemman eller tillsammans 5,197 tunnl., hvar-

af 246 utgöra åker, 402 äng ocb 4,549 skog och

utmark. Den är värderad till en somma af 129,600

R:dr B:ko. Ett större sockerbruk, flere garfverier ocb

ett skeppsvarf äro i staden anlagda. Äfven ett bok-

tryckeri med 2 pressar är bär inrättadt, och Bohus-

läns tidning utgifves derifrån. Staden bar en borg-

mästare oeji flere rådmän, och antalet af borger-

skapets äldste utgör 24. Dess vapen har af gam-
malt varit en ek emellan 2:ne granar. Stadens in-

komster af räntor, toiag, hamnpeoningar m. m. baf-

va under senaste åren i medeltal uppgått till om-
kring 2,500 R:dr B:ko, bva remot utgifterna stigit

till 8,640 R:dr årligen, bvilkas öfverskjutande be-

lopp till större delen blifvit uttaxerad! på invå-

narna. Hela statsbidraget uppgår inalles till 16,822

R:dr B:ko. Staden äger en lägre lärdomsskola med
3 lärare och tillsammans omkring 40 lärjungar in-

om 3:ne klasser 4 samt en vexelundervisningsskola

,

som står under fattigdirektionens inseende, ocb der

mdervisningen besörjes af en lärare. Genom bi-

drag af konongarne Carl XIII och Carl Johan jemte
flera enskilda personer, såsom Hrr B. Bagge, A.

Wenoerberg och enkefruarna Bjerkelin ocb Tran-
chell, äger stadens fattigvård en donerad fond af

omkring 13 eller 14,000 R:dr B:ko, och bardess-
atom allt sedan 1600-talet haft ett hospital och
barnbus, som en tid ägde utlånade kapitaler. Om-
kostnaderna för stadens fattigförsörjning uppgick
år 1843 till 2,912 R:dr B:ko. Äfven eo spar-

banksinrättniog , ett länslasarett och ett kurbos
finnas inom staden. Staden äger ock egeo stads-

läkare ocb stadskirurg. En fjärdedels mil söder

om staden ligger det bekanta Gustafsberg (se detta

ord). Strax vester om staden ligger det så kal-

lade Skansberget, der ännu spår synas efter fordna

försvarsverk och befästningar, bvilka så väl under -

Hannibals- som Krabbe- och Gyldenlöws-fejderna

tappert försvarades af Danskar och Norrmän. Än-
nu år 1719* var deo der uppförda skansen i bruk-

bart skick; men vid ett diktadt rykte om ett på-

tänkt fiendtligt anfall, blefvo nämnda år dess ka-

noner störtade i bafsdjupet. Söder om staden går

sjelfva laodsvägeo öfver höjder, som äro kända

under namnet Kapellbackarna (se detta ord).

Uddeva 1 1are, eo blandning af kaffe ocb bränn-

vin eller bognak, är i Bohuslän en älsklingsdryck

och bar, såsom oamnet antyder, först varit i bruk

i Uddevalla. Den kallas äfven "Gök" eller "Halfva*

och begagnas begärligt vid alla tillfällen, i glädje

oeb sorg, under helg- ocb bvardag, ofta äfven af

qvinnorna.

lidduon, SI a;ve, af den gamla adliga Winstorpa-

eller Gylleostjeroe-ätten, en, ganska lärd och lag-

faren man, blef redan 1419, då han ännu var de*-

kanus, antagen till biskop Bryngels i Skara med-
bjelpare vid bvarjebanda embetsförrättningar. Ef-

ter dennes död 1430, insattes han till dess efter-

trädare, ocb sedan regerade ban med mycken myn-'

digbet öfver Skara stift. Han var en af sin tids

inflytelserikaste män och uppträdde flera gånger

på ett utmärkt sätt under konung Eriks af Pom-
mern oroliga regering. På herredagen i Wadsteoa

1434 tvangs han, tillika med de öfriga riksens

råd, af Engelbrekt att uppsäga konung Erik all

tro och lydnad. Han dog d. 31 Dec. 1435, så-

som det säges, afdagatageo med förgift af några,

bvilka misstänkte honom att bemligeo stämpla för

den afsatte konung Eriks återuppsättande på thronen.

17f (Strix bubo). Hörer till uggleslägtet , är ofvan

svartspräcklig med rostgult och grått, inunder rost-

gul med svarta långsfläckar och tvärvågor, ögo-

nen stora eldröda. Honan ^ är 2 fot och 4 tom

lång, men hannen något mindre. Förekommer öf-

ver hela Sverige, ocb bar ett obehagligt läte, likt

eo menniskas nödrop. Han gör mycken förödelse

bland skogsfogel och harar, och jagar mest i skym-

ningen. Till och med räfven är ej säker för ho-

nom-, ban anfaller onga kalfvar af rhen, hjort och

rådjur, förtär äfven mullvadar, råttor och möss.

Fångas med slagjern eller sax.

ITJTo bar varit biskop i Streognäs omkring år 1216,

eburu man för öfrigt känner nästan ingenting rö-

rande hans öden ocb bedrifter.

U1T0, äfven kallad KrletoftTer, son af en Tru-

got, b vilken förekommer med tillnamnet Volpius»

bvarföro ban äfven förmodats bafva tillhört den;

gamla Ulfvaslägten, insattes 1230 af påfven Gre-

gorii IX:s legat, kardinalen Otto, till ärkebiskop i

Lund. Straxt efter tillträdet till erkebiskops-em-

betet, lät ban på egen bekostnad i Lund anlägga

och med underhåll förse ett kloster för Fransiska-

nerne eller Gråmonkarne. Den oroliga regering,

som fördes af konung Waldemar samt hans söner

Erik ocb Abel, bvarunder kyrkan led mångfaldigt

förtryck, föranlät ärkebiskop Uffo att 1245 hålla

ett kyrkomöte i Odense med alla sina lydbiskopar.

Del. IV. 19 .
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På detta möte förnyades den gamla bannlysningen

dfver alla dem, som röfvade något fråo kyrkor

eller våldförde presterne, ocb den föreskrift bi-

fogades/ att samma bannlysning skolie offentligen

förkunnas på alla stora högtider öfver hela Dan-

mark. Detta steg förbittrade konungen så bögli-

geo, att erkebiskopen, af fraktan för hans vrede,

måste Bykta ondan för att rädda sitt lif. Dock
blef ban efter någon tid åter förlikt med konun-

gen, samt kom tillbaka till förvaltningen af sitt

embete. Han afled d. 15 Dec. 1252 samt testa-

menterade rika sammor till bvalf ocb fönster åt

Lands under byggnad då varaode domkyrka, af-

vensom 13 marker guld till predikstolen, utom
några flera dylika frikostigbeter, bvarmed ban ibåg-

kom sitt stift.

UfvttuÄ, jernbruk inom Gostaf Adolfs kapell, till-

bör Uddeholmsverken, bar 3 härdar ocb 1,800

skepp.d privil. årligt smide af eget tackjern samt

en hammarskatt af 18 skepprd. Äfven manufak-

turverkstäder finnas bär. Afsättningsorteo Götbe-

borg. Smidesstämpeln densamma som Uddeholms.

Ufverexl, annex till Hjerpås, är beläget %\ mil

8.V. från Lidköping. Ån Lidan flyter på ena si-

dan der förbi. Marken i denna socken är jemn,
jordmånen god, åkern ymnig och bårande, men
höbolet ringa. Hafra är betydligaste sädet ocb
skogstillgång fattas. I socknen ligger en gästgif-

varegård, kallad Barkagården , om 1 mtl., äfven-

som ett fåltväbelsboställe, Backgården. Sockneo
hyser 468 inbyggare ocb 12 J mtl. på en areal

af 2,337 tonni., bvaraf 10 äro sjöar ocb kärr.

Unge I viken» belägen i närheten* af Stockholm,
oordvest om Ladugårdsgärdet, har en mineralbal-

tig källa, som på Trefaldigbetsaftonen plägar be-

sökas af en ofta i stor mängd församlad menig-

het, som då stundom under dans och nöjen till-

bringar natten i den bär varande täcka dalen.

Ställets namn bar blifvit lånadt åt en roman, kal-

lad 1'yt/etoiksbaten, som för öfrigt icke äger något
egentligt värde.

Haj«l»n hörer till Roffoglarna, bar stört, med yf-

viga fjädrar tätt beklädt hufvul), stora, framåt

riktade och med en vid krets af långa fjädrar om-
gifna ögon, derjemte äfven halskrage ocb från ro-

ten krökt näbb; tre framåt, en bakåt, riktade tår,

i allmänhet mjuk fjäderklädnad samt långsam ocb

tyst flygt. Näbb ocb klor äro. utbildade till rof-

fångst, ocb isynnerhet syn- och hörsel-organerna

starkt utvecklade. De äro nattfoglar, och sätta sig

särdeles i skymningen ocb om natten i rörelse för

att söka sin föda. Om dagen dölja de sig på mör-
ka ställen i bergsskrefvor eller murar, emedan sol-

ljuset besvärar dem. Visa de sig 'om dagen, blif-

va de med skrik ocb larm förföljda af skator och
andra småfoglar, som på allt sätt anfäkta dem.
Deras byte består mestadels af smärre däggdjur,

och de gripa det mest på marken. De lefva i en-
gifte, ocb äro sträck- eller flyttfoglar. I Sverige

förekommande arter äro: Fjällugglan, Elökugglan,

Minervas uggla, Sparfugglao, Bergufven, Lappugg-
lan, Perlugglan, bvilka allo äro i det föregående
beskrifna, samt derjemte Skogsufven, Kattugglan

Slmguggian. Alla dessa 3 arter böra till de egeii-

liga nattugglorna ocb bafva stora, balfmånforiaiga

öronöppningar, ocb stora ögookretsar. Skogsufvta

(Strix Olos) har äfven fjädertofs på bafvudet, år

ofvantill spräcklig med brunt ocb grått, iaoeéer

rostgol. Hans bela längd är 14 tum och viog-

breddeo 3 fot; öroafjädrarna äro 6—8, svarta

och 2 tum långa. Han förekommer onr sommaren

i täta skogar i södra ocb mellersta Sverige, ocb

besöker om vintern stundom äfven skogslundar oeh

trädgårdar. Hans föda består af råttor oeh möss

af alla slag. En annan art Skogsuf (Strix Bra-

cbyotus) bar kortare fjädertofs och är ofvantill

tecknad med mörkbruna ocb rostgola fläckar; till

längden år ban något mindre. Denna art uppe-

håller sig i Skandinaviens fjälltrakter, högt opp

ibland drifvorna, och träffas eodast vid flyttoiogi-

tiderna, om vår ocb höst, i södra Sverige, hvar-

est han då plägar ses bland tufvor ocb gräs, vid

sidan af kärr ocb mossar. Han flyger om somma-

ren bögt , ocb bans skrik liknar en hundvalps skäl-

lande. Lefver mest af rå ttarter. — Kattugglan

(Strix Aluco) saknar fjädertofs på pannan och ar

spräcklig af brunt, grått, rostgolt ocb bvitt, bar

mycket stort bufvud och kort kropp, svart iris

ocb gulaktig näbb samt ögonkretsen omg i fven *f

täta, fjällikt lagda, af rostgolt ocb bvitt tvårflåc-

kade fjädrar. Hennes längd är 14— 15 tom och

vingbredden 2 fot 10 tum. Stjcrten räcker nåra

2 tum utom vingarna. Af alla våra ugglor är

bon den allmännaste och bebor om sommaren sko-

garna, isynnerhet täta löfskogar med gamla ihå-

liga träd. Om viotern visar bon sig stundom vid

busen eller i trädgårdarna ocb träffas ofta äfven i

lador, fähus och foderskullar. Hannen har om

våren under parningstiden ett tjutande läte, så-

som huh-huh-huh-huhuh. Honans läte är mer skri-

kande. Griper till sin föda mest råttor, mullva-

dar eller grodor, någon gång, men sällan, äf-

ven små foglar. Sitt bo lägger bon mest i bergs-

hålor eller ihåliga träd. Är i allmänhet ner

nyttig än skadlig. — Slagugglan (Strix Lito-

rata) är ofvantill gråaktig med brona ocb hvita

långsfläckar samt liknar mycket Kattugglan, ned

ondantag deraf att stjerten är längre ocb vigglik-

Hon förekommer i de klippfulla skogarna i Sven-

ges och Norriges nordliga landakaper och standon

äfven ända ned i Upland ocb Wermlaad. Heaaes

föda består mest af råttor och småfoglar.

WKirlns, Sammel af, föddes d. 3 Maj 1T50 i

Hedemora, der fadern var kyrkoherden doktor

Uggla. Sonen ingick i kansliet ocb Svea hofrått,

der bans drift ocb skicklighet så tidigt utmärkte

honom, att han vid endast 21 års ålder förord-

nades att föra protokollet i nedra justitie-revisio-

nen. Dessa egenskaper rättfärdigade ocb påskyn-

dade bans fortkomst på lyckans bana, bvilkeo b"

äfveo hade en fast föresats att beträda. Dea vär-

ma, bvarmed ban omfattade Gustaf IH:s statshväK-

ning, gjorde honom bemärkt af monarken, bru-

ken ban, första revolutionsdagen, förtrolig* klap-

pade på axeln oeb lyckönskade till det påbörjade

företaget. Detta nit belönades, efter väl geoon-
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förd* vä>ft med adeUkap och en sekreterareplets

i lagkommissionen, kvarpå sedan följda flera an-

dra befordringar, ock slutligen år 1788 till lands

-

höfding i Stockholms Ja o. Gustafs nåd och för-

troende för Ugglas räckte icke blott noder hela

dess tafsad, utan, bvad som var sällsyntare, fort-

aattes äfven af förmyndare-regeringen, som åt ho-
nom uppdrog flera värf. Gustaf Adolf, som i all-

mänhet gynnade alla dem hans fader utmärkt, röj-

de isynnerhet dessa tänkesätt för Ugglas, som ban

öfverbopade med förtroenden och nådebevis. Han
icke blott tilldelade honom det friherreskap, kvar-

till Gustaf utsett honom, och b vartill konungen
sjelf föreslagit hans vapen, utan gjorde honom
äfven tre ar senare, 1799, till g refve, uppdrog
honörn vid flera tillfällen förvaltningen af öfver-

ståtbållare-em betet i Stockholm, bvilket ban ned-

lade vid foten af obelisken den dag densamma af

konungen invigdes, och hvars utföraode ban om-
besörjt, utan uppböjde honom äfven sedermera till

president i kammar-kollegiom, ledamot af sin kon-
selj och af den tillförordnade regeringen under bans

frånvaro, prydde bonom med Serafimer- orden, för-

tanté honom excellenstiteln, o s. v. Med Gustaf

Adolfs stjerna nedgick äfven denne bans gunst-

lings. Ugglas hade — det är svårt att utreda

med huru mycket skäl — ådragit sig en temligen

allmän ovilja. Man beskyllde bonom för egennytta,

för att ba tillstyrkt flera af regeringens åtgärder,

som mest ogillades, och den beryktade Grevesmöb-
lens anfall emot bonom, efter revolutionen, fick ett

gensvar i denna opinion. Vid det våld, som be-

gicks mot grefve Fersen d. 20 Jani 1810, skulle

Ugglas kunnat äfven falla ett offer för folkhopens

förbittriog, om ban råkat i dess bäader; men ban
räddade sig undan det genom en resa till provin-

serna. Länge öfverlefde han likväl icke denna mot-
gång, ty ban a fled d. 6 April 1812. Verksamhet,
ordningssinne och drift kunna emellertid -icke be-

stridas bonom, och att ban måste till sina med-
borgares och underordnades tillfredsställelse bafva

förvaltat flera af de mångfaldiga uppdrag, booom
varit anförtrodda, synes af de medaljer/ som åt-

skilliga af dessa låtit pregla öfver bonom, t. ex.

några af Stockholms läns invånare, Stockholms ma-
gistrat och femtio äldste och delägarna i Ströms-
bolms slussverksbolag, hedersbetygelser, som man
väl icke, utan orättvisa, kan tillskrifva endast be-

ställsambeten och lycksökeriet.

Ugglorna* annex till Gudhem, är beläget 1| mil

S.S.O. från Skara. Marken är till ea stor del jemn,

fastan mycket stenhanden. Ett sandstensberg An-

nes bär, bvarifrån sten skall vara tagen till Skara

domkyrka. På skog är brist. Socknen haller om-
kring 340 invånare samt 15£ mtl. på en areal af

2,337 tunoJ., bvaraf 12 äro sjöar och kärr. Adr.

Skara.

Vajlm» Peter, föddes d. 1? Jan. 1709 i Sund-

boras församling i Dalarna, der bans fader var

kronofogde. Denne mans öden äro bvarkeo säll-

synta eller märkvärdiga. De bestå bel t fenkel t] i

den vanliga akademisga banans beträdande 4

,
präst-

vigning vid 27 kts ålder, tvenne år .därefter kal-

lelse till två särakildta pastorster, den ena af Kö-
pings borgerskap till kyrkoherdebeställningen, men
hvilken ban ej konde emottaga, emedan ban ej ville

gå in på det dermed förenade villkoret att kon-

servera buset, ocb den andra till Black «ta och Wads-
bro församlingar i Södermanland af riksrådet grefve

Falkenberg, hvilken ban åter ej fick emottaga, eme-

dan Strengnäs konsistorium förklarade konom in-

kompetent dertill, såsom icke född i stiftet I stäl-

let otnämades han till andre predikanten vid ko-

nung Fredriks drabantkorps oeb fick år 1743 det

brydsamma uppdraget att resa upp t Ul Dalarna och

söka bringa den upproriska allmogen till lugn och

laglydoad, b vartill bans fogliga sinne ocb lätta tal-

gåfva ansågos lämpliga. Beskickningen både väl

icke öaskad framgång, men sådant skrefs dock icke

på ombudets räkning. Tvertom belönades bans nit

och oförtrutna bemödanden med Hedemora pasto-

rat, som ban tillträdde år 1746 ocb der ban al-

led efter nära 40 års tjenstgöring d. 31 Dec. 1786.

Men om bans lefaad icke intresserar genom emvex-

laade öden, bar bon det redbarare ocb äfven ovan-

ligare intresset af en sällsynt lycka. I en vacker

ocb välväxt kropp bodde en frisk, ren och öppen

själ; ett gladt lynne, ett orubbligt sinneslugn och

ett ädelt, menniskoälskaode bjerta i förening med

allt bvad bans måttliga anspråk önskade sig af det

timliga goda, huslig trefnad, åhörares förtroende,

allmän aktning — dessa voro de ovanliga dragen

i Uglas lefnadsskildring, och om de ej fylla mån-

ga sidor i eo historia, äro de deremot i en sådan

så mycket mer tröstande och så mycket utmark-

ta re just igenom sin sällsynthet.

Uhrfors, ett jembruk i Ofvansjö socken, bar 3

härdar ocb 1,800 skepp:d privil. årligt smide af

eget tackjern. Dess bammarskatt är 18 skeppul.

Skeppar på Gefle eller Stockholm. Äges af in-

tressenter; disponeras af Th. Petré. Smidesstäm-

peln är VG med en krona öfver och inom en cir-

kel med kuggar.
"

Ukltusi, ett annex till Spekeröd, är beläget i In-

lands norra härad, 3 mil söder fråo Uddevalla, 1

mil ifrån bafvet. Socknen utgör en bergstrakt af

skarp ocb ofruktbar natur, hvari sandjord är den

rådande jordmånen. Dock idkas här en icke obe-

tydlig boskapsskötsel, ocb hafra och vårråg är det

mest brukliga sädet. Skog finnes bär på flera

ställen mer än till busbebof. Socknen äger en be-

tydlig t o rfmosse, som kanske är den största i bela

Bohuslän. Vid den bär varande gästgifvaregården

Smedseröd är Inlands norra härads tingsställe an-

isgdt med en prydlig tingsbyggnad. Äfven ett

gammalt tegelbruk finnes bär inrättadt vid Potte-

backa och Hamra. Sockenkyrkan är gammal, med

spruckna murar och gammaldags inredning. I en

trädgård,- tillhörande gården Grössbyn finner man

en särdeles märkvärdig fornlemning, bestående af

en stenkrets af 8 omkring 2 alnar böga stenhäl-

lar, hvarinom befinna sig tvenne halfannan aln bö-

ga, mot bvarandra vinkelrätt ställda, stenskifvor,

samt utom kretsen 8, till stor del förstörda ätte-

högar. Det hela synes utmärka något gammalt

offerställe ocb sannolikt är, att ett gammalt Druid-
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14* trifiifti Ukrlt*.

altare bär foonits. Spår till betydlig ekskog sy-

nes ock i närheten, ocb sannolikt är, att en belig

aktad offerluod fordom omgifvit detta ställe. Ej

långt derifrån, i Grössbyos gärde, anträffas två

vackra stenvårdar, som i orten, ehora sannolikt

ogrundadt, sägas beteckna Wtdrik Werlandssons

graf. På en ljnngmo ofvaoför en gård, vid namn
•Skollunya, påträffas äfvén en mängd ättehögar, som
bära namn af Sköldung* högar \ men bvilkas upp-

komst och historia för öfrigt ar okänd. Sockoen

'bar en folkmängd af 1,274 invånare på en areal

af U,279 tonni., bvaraf 1,330 äro sjöar ocb kärr.

Adr. Kongetf.

Uk iia eller Ilkntt, ett pastorat i norra Tjosts

bärad af Kalmar län, är beläget 5* mil N.N.V.

från Westervik, 2 mil från bafvet ocb tillhör 3

kl. konsist. År 1833 invigdes den nya och vac-

kra kyrkan. Dess stora klocka är gjuten 1304

ocb torde kanske vara den äldsta kyrkklocka i

bela riket. Lemningar efter tvenoe borgar finnas

i socknen, äfvensom af en ättehög ocb en domare-

ring. Den af Liljegren anförda ronstenen vid Kohe-

bro, kan no ej återfinnas. En mängd igenlagda

jerngrufvor finnas vid Stensnäs, ocb synes tydligt

att en del af dem blifvit bearbetade före krutets

uppfinning. Marken är ojemn ocb stenbonden samt

genomskuren af ,70 sjöar, kärr och mossar. Skog
finnes bjelpligt. Socknen är 2j- mil lång och 2

mil bred. Kyrkan är af sten och bland de äldsta

i orlen. Vid Stenbo i denna socken, en mil ifrån

saltsjön ocb Iläljenäs lastageplats, uppbrytes årli-

gen 5, 6 å 7,000 skepp:d godartad jernmalm, som
uppfordras med kölvindar. Fyra tullsågqvarnar fin-

nas i socknen och dessutom vid Åhagen en toll-

mj ölq va ro med 2 par stenar. '-Flera boställen fin-

nas i socknen, såsom Stora Hammar, 1 mtl., pa-

storsboställe, och Hogtomta, 2 mtl., militärboställe.

Här är äfven ett säteri, Stensnäs, om 1| mtl.,

vackert beläget på en udde eller näs af den s. k.

Storsjön, ocb försed t med en vidsträckt trädgård.

Detta gods kom år 1824 i baron J. G. Adelsvärds

ägo. Socknen innehåller 43
J

mtl. med 2,469 in-

byggare på en areal af 36,589 tonni., bvaraf 5,380

aro sjöar ocb kärr. Adr. Linköping eller Söder-

köping.

CkrKn uti södra Kyssland, dit konung Carl XII

på hctmanneo Mazeppas uppmaning intågat, för att

derifrån störta det Ryska väldet, blef skådeplat-

sen för bans slutliga förfärliga nederlag, efter en

mångårig segerbana. Redan fälttågets första bör-

jan aflopp mindre lyckligt. Generalmajoren La-
gerkrona, som skickades förut att besätta Staro-

dub, hufvudpasset till Ukrän, och i förband an-

lägga magasiner, blef förledd att taga en falsk

väg, och då ban äodtligen kom i grannskapet af

orten, ville ban icke besätta densamma utan kos-

sackernes samtycke, bvarigenom Ryssaroe vonno

tid att förekomma honom och taga fast fot der-

städes. Denna händelse, jemte Lewenhaopts kort

förut timade olycka, bragte konungeo i en miss-

nöjd sinnesstämning; det var, såsom om en orolig

aning för första gången både börjat infinna sig

hos honom. Mazeppa, som hittUls synes hafva ve-

lat afbida utgången, trodde no rätta tidpunkten

vara kommen och uppmanade konuogen att be*

mäktiga sig staden Nowogorod-Severskoj ; men åf-

ven -bär kommo Svenskarna för sent: staden var

redan besatt af Ryssarne. Carl XII gick offer

Desna, för att intaga Batburin, der Mazeppa både

titt residens; men äfven denna stad både Ryssaroe

förot bestormat ocb nedbränt; bans grofva artil-

leri, jemte stora förråder af lifsmedel, gingo för-

lorade, och denna förlust var en af bofvodorsa-

kerna till den olycka, som sedan drabbade Sven-

skarne på detta beklagansvärda tåg till Ukrän.

På marschen kom betmannen sjelf till konnn*en,

ocb nu först synes den närmare förbindelsen dem

emellan hafva gått för sig. Mazeppa lofvade att

aoska (Ta lifsmedel, lofvade att öppna sina fästnin-

gar för konungen ocb bistå honom med sina kos-

saekec samt erbjöd sig dessutom att emot czareo

uppvigla kaboen för de Derbetiske Kalmockerne;

deremot lofvade Carl XII att återförena Ukrän med

Polen samt att af Witepsk och i>otolsk stifta ,ett

forStendöme till Mazeppas fördel. Emellertid gjor-

de Ryssarne allt större framsteg inom landet. Ma-

zeppa måste no stå eller falla med konungen. Eo

stor del af bans gods ocb besittningar hade blif-

vit förstörda af Ryssarne, ocb för att icke förlora

allt, förmådde ban konongen att midt i vintern,

just då en alldeles obeskriflig köld inföll, bryta

opp för att besätta Haditsb vid Sula. Trupperna,

som för det mesta måste bivoakera under bar him-

mel, ledo förskräckligt genom den stränga kölden;

mera än 4,000 man fröso ihjel och de öfverblifaa

både ännu i lång tid svåra känningar af de be-

svärligheter de ntstått. Konungen angrep oupp-

hörligt de fiendtliga partierna bvar ban anträffade

dem, förföljde och otdref Ryssarne från större de-

len af Ukrän, samt lät vidt och bredt förbi rja

bela landet. Vid Kolomak gjorde ban balt, orh

sade till talttygmåstaren Gyllenkrok: "Underrätta

er no raskt om vägen till Asien.* Denne, belt

förskräckt, föreställde honom, att nämnda verlds-

del låg långt derifrån r i en helt annan riktning.

"Mazeppa", inföll Carl, "bar dock sagt mig, att

det vore bär i grannskapet; vi måste dit, för att

konna berömma oss, att vi äfven varit i Asien."

Gyllenkrok tog saken blott för ett skämt, men

det var rena allvaret, och först sedan Mazeppa

förklarat konungen, att han framkastat denna tan-

ka blott såsom ett infall, utfärdades befallning till

återmarsch. Efter svåra utståndna vedermödor on-

der en bård vinter, inbröt ändtligen våren; nen

denna gjorde dock icke något slut på de många be-

svärligheter soldaterne hittills hade uthärdat med

så stoK tålamod. De uppsvällande strömmarna

förvandlade bela landet liksom till en enda stor

sjö. Alla marscher voro förenade med de största

svårigheter, många menniskor och hästar omkom-

mo. Genom öfversvämningarna tryggades väl Sven*

skarne någorlunda för anfall, men som de flesta af

landets inbyggare hade tagit till flykten, felades

snart lifsmedel. Fiender lurade på de Svenskar,

som träffades spridda, ocb nedergjorde dem; snart

inträffade en fullkomlig brist på de nödvändigaste
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bebof, och lifsmedfen stego till ett alldeles oer-

hördt pris. De kossacker, som i. börjao sallat sig

till konungen, öfvergåfvo hooom efter haad all-

mänt, ocb slutligen inträffade det förfärliga neder-

laget .vid PoHava, som gjorde ett ömkligt siat

på detta Svenskarnes äfventyrliga tåg till det af-

lågsoa Ukrän.
,

Uladielmiis Stajlsmnnd » äldste sonen af konungen

i Sverige ocb Polen , Sigismund , med deones första

gemål Aooa af Österrike, ocb nAgon tid Sveriges

erkände krooprins, föddes i Krakau d. å Juni 1595.

Uteslöts, jemte sin fader, från Svenska tbrooeopå
riksdagen i Linköpiog 1600. Efter konung Sigis-

munds död, valdes ban d. 13 Nov. 1632 till ko-
Bong i Poloo, och kröotes i Warschau d. 6 Febr.

1633. Redan nåder sin faders tid både ban ut-

vecklat stora fä) therretalanger, ocb på sjelfva sin

kröningsda^ fick ban tillfälle att utmärka sig ge-
nom en lysande bedrift, ty czaren MicbaeJ Roma-
dow, som velat begagna tbronledigbeten i Polen

att återeröfra Smoleosk, fann helt hastigt sin bär

därstädes af den nye Polske konungen så fullkom-

ligt inspärrad, att ban snart måste vara glad* att

få sluta freden i Wiasma 1634, då ban till de

förra afträdelserna af Smoleosk ocb Sewerin måste

ligga Tscbernigow och dessutom lofva sitt biträde

mot Turkarne, b vilka äfven brotit freden. Sulta-

nen, förskräckt ofver denna sakernas vändning,

förklarade nu "att kriget blifvit börjadt mot baos

vilja. Efter det Stuhmsdorfska stilleståndets slut

hade Uladislaus gerna velat förnya kriget emot

8verige; men då Polska ständerne vägrade pen-

niogebidrag därtill,* åtnöjde ban sig med ett äro-

fullt 26-årigt stillestånd, bvarigenom hela Preus-

siska kustlandet återgafs till Polen. Olyckligtvis

förmådde icke denne siste bjeltekonung af Wasar-
nes ätt stjra den inhemska aristokratiens vilda ty-

gellösbet, ocb de bästa anstalter, ban vidtog för

sitt rike, blefvo fruktlösa. Så misslyckades helt

ocb hållet den religionsförening, som ban åsyftade

emellan katboliker ocb protestanter, och bans fö-

retag att upprätta en stående armée, för bvilken

ban ädelmodigt ville uppoffra hälften af sina in-

komster, hindrades genom Polska adelns misstro-

ende. Också oroades bans sista regeringsår ge-

nom uppresningar bland kossackerne, som dittills

varit Polens starkaste, förmur mot Ryssland och

Torkiet. Konungens vidskeplige rådsberrar ville

med våld tvinga dem att, i stället för den Gre-

kiska, antaga den katbolska religionen, ocb en-

skilde Polske adelsmän otöfvade emot dem de mest

himmelsskriande oförrätter, uppbrände deras egen*

domar och dödade deras barn. De stolte vildarne

grepo då till vapen, och blefvo sedan ett rysligt

plågoris för Polen, så väl under Uladislai, som
bans efterträdares tid. Konung Uladislaus dog d.

20 Maj 1648 uti staden Merecz i Litbauen. Han
hade med tvenne gemåler, Cecilia Renata af Öster-

rike och Lovisa Maria Gonzaga af Mantoa , endast

haf$ «o ande son, Kasimir Sigismund, bvilken dödt

ett år före honom, blott sju år gammal.
Ulf», En stor mängd mer eller mindre märkvär-
diga personer med detta namn förekommer uti vår

äldre historia, samt äfven i medeltiden och senare

tider.

ITir eller Ulfo var 1200 lagman öfver Tio hära-

der i Småland.

Ulf af Trä Igu namnes bland de äldste logmän i

Westergötbland.

Ulf Tyrneaon uppräknas äfven bland Westgötha
lagmän, utan alt något närmare blifvit om honom
antecknadt.

Ulf Sulujarl, Styrbjörns morbroder ocb foster-

fader, säges äfven bafva varit en berömd skald.

Ulf Carleeon Ulf» äfven kallad Näskonung, nam-
nes bland riksens råd redan 1261, och blef 1276
den förste drots i Sverige. Följande året ned-

gjorde ban med endast 200 ryttare en Dansk bär,

som infallit i Finveden i Småland, ocb tog anfö-

rarne till fånga. Han dog 1285, sedan ban på
Alsnö uoderskrifvit konung Magni stadgar; bans

dotter Ingeborg blef, genom sitt andra gifte ined

Ambjörn Sixtensson, en stammoder för Spärrar och
Oxenstjemor.

Ulf» Filip Ulfeeon» som förde i vapoet en till-

bakaseende ulf, var riddare ocb riksråd 129? samt
lefde ännu år 1322.

Ulf fwudinarnHon till Ulfåsa, riddaro ocb riks-

råd redan 1328, sedan lagman i Nerike 1341,
var gift med den heliga Brigitta, dog d. 12 Febr.

1344.

Ulf» $tefan Ulfraon» till Steostad och Lagnö,
var 1450 riksråd, då han förordnades till lagman

i Westmanland och Dalaroa, samt lefde ännu år

1473.

Ulf» Arendt Benajtasou » som skref sig till Ny-
näs, var riddare och riksråd 1453, samt 1457
tillika med Olof Drake béfälbafvande på Stock-

holms slott, b vilket de en hel månad försvarade

för konung Carl Knutssoos räkning emot de upp-

roriske berrarne, hvilka ansatte det med en hård

belägring. Dennes soo,

Ulf» Bengt Arendtseon» som skref sig till

Ekolsund och förde i vapnet en tillbakaseende ulf,

var först väpnare, riksråd 1501 samt 1520 be-

fallningshafvande på Stockholms slott; ban lefde

ännn 1523. Dennes broder,

Ulf» Johan Arendteeon» till Sjöholm, var väp-

nare och riksråd 1501, samt blef 1510 lagman i

Södermanland, bvilket embete ban innehade ännu

1520. Han dog före år 1528 eller samma år.

Ulf eller Ulplio» en Bernbardinermunk, säges baf-

va förvaltat abbotsdömet i Warnbems kloster med
så stort beröm, att ban 1253 pröfvades värdig

att väljas till biskop i Skara, bvilket val äfven

genast erhöll på fvens stadfästelse. Sitt biskops-

embete säges han nti 13 år bafva skött med så

allmänt loford och till hvar mans nöje, att då ban

1266 aflcd, ban under allas tårar begrofs med
stor ståt, bland sina förra ordensbröder i Warn-
bems klosterkyrka ocb blef länge mycket saknad.

Ulf» Jolmn Krlkeeon» tillHorsoäs, af den gam-
la adliga ätten, var den förste deraf, som intro-

ducerades på Svenska riddarbuset, bvilket skedde

redan år 1625. Håna öfriga öden äro nu mera

alldeles okända.
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Ulf, Melklo* AxeliMfli son 1620 adlades för

ådagalagd tapperhet i fält ocb 1629 iatroducera-

des på Svenska riddarboset , hörde icke till den

gamla adliga ätten, otao började eo egen ätt, som
utgick redaa med hans son.

Ulf» Krik, bvilken såsom ryttmästare vid ett

Finskt regemente 1664 förklarades för adel ock

introducerades på Svenska riddarhnset, noder N:o

688, Ull af Finland, tillhörde en särskild, numera
ifven utgången åt t.

Ulf a?nel, af Folkunga-ätten, en son af jarlen

Carl den Döfve, blef vid Knut Johansson Långes

uppresning 1229 af denne sin sfägtinge gjord till

jarl, i stället för Folke Birgerssoo, bvilken förut

varit jarl hos konung Erik Läspe. Denne Ulf Fasi

både ett så stort anseende ibland Folkungarne ocb

ett så betydligt medhåll af det in8>telserika pre*

återskapat, att Erik Läspe afven efter slaget vid

Sparrsätra, der den upproriske Knut Johansson

Långe stupade, måste bekräfta honom i bans jarls-

embete, b vilket ban sedan förvaltade med så oin-

skränkt myndighet, att hela regeringen berodde af

hans godtycke ocb det i samtida handlingar säges,

att allt riket styrdes efter bans vink. Jarlen Ulf

Fasi var en slug, modig ocb driftig man; men
tillika mycket äregirig ocb stolt. Utomlands sök-

te ban styrka sitt anseende genom ett nåra för-

band med konung Håkan i Norrige samt inom ri-

ket genom medhåll af Folkungarae ocb prester-

skapet. Når konung Håkan gjorde ett Beodtligt

infall i Wermland och härjade der, af den anled-

ning, att några bans upproriske ondersåter tagit

sin tillflykt dit, samt Erik Läspe illa upptog detta

anfall, yrkande ersättning derföre, afböjde Ulf Fasi

det hotande fredsbrottet genom sin myndighet. Li-

kaledes förmådde ban, så länge han lefde, förbin-

dra den upproriske Holmgeiers afrättning, af er-

känsla mot dennes fader, Knut Johansson.' Det sy-.

nes icke osannolikt, att den äregirige Ulf Fasi

umgåtts med förslaget att bringa konuugnvärdig*

beten till sitt bus, i hvilket hopp han måhända
styrktes af Erik Läspes sjukliga tillstånd ocb barn-

löshet; men om så varit, hindrade döden bans pla-

ner att komma till mognad, ty hao a fled redan

1248, således tveiroe år före konung Erik. Oak-
tad t all bans äregirighet, lärer hans styrelse varit

ganska omtyckt, ty det säges uttryckligen, att

bans dödsfall sörjdes ocb beklagades af hvar man.
Af bans anno befintliga sigill synes att ban, lika-

som många andra Folkungar, förde i sitt vapen
ett nppråttstående lejon öfver tre strömmar. Uti

bref ocb allmänna skrifter kallade han sig: "Ulf

med Guds Nåde Svears och Göthers Jarf, samt

på Latin: n
Ulfo Dei gratia Dux Suecorom."

Vlf Jarl, den namnkunnige odalbooden Skoglar

Tostes son , kallas jarl i Westergöthland och nam-
nes i några urkunder afven Ulf hin Gamle. Lika-

som sin fader förvärfvade han i ungdomen rike-

domar och anseende genom lyckliga vikingafärder,

och bodde sedan på sin gård i trakten af Billin-

gen. Der gå ännu sägner om 'Konung Ulf den
Gemlen

, såsom den der varit en vis och vä Igöran-.
de böfding. Af bans förstånd ocb rättvisa domar

•iges det ordspråk hafva uppkommit: "Så kftt-

Bom vi Ulf." Invånarna i byn Hofstena vid Bo-

lingen veta ännu att omtala Ulf den Gamles dyg-

der och utvisa bans grafbög, der ban säges ligga

begra fven i en silfvorkista. Den lund af ekar,

som derintill' är belägen, kallas Ulf-F.ke, ock i

detta namn tros den vördade böfdingens miaie

vara förvara dt. Uti Koytlingasagan namnes en Ulf

Jarl främst bland alla de böfdingar, som följde

med konung Knut den Store till England; detta

bar blifvit lämpadt på denne, men tillkommer rät-

teligen en aoo8n

Uir Jarl, Tborkel Sprakeläggs son, hvars stora

förtjeoster ocb kloka uppförande bragte bönen

till det anseende, att han fick konung Knuts sy-

ster Estrid till gemål, bvarefter ban; genom sin

son, Sven Ulfsson eller Sven Estridsson, blef stam-

fader för en lång rad af Danske konungar. Ee-

ligt Saxo Grammaticus skall Ulf genom list beto

förskaffat sig sitt höga giftermål. Sedermera blef

Ulf Jarl af sin svåger, konung Knut, förorda*)

till jarl eller ståthållare i Danmark , och konuagess

egen son, Hårdaknut, anförtroddes åt hans upp-

sigt. Under denna tid började kriget/ son ko-

nung Anund Jakob i Sverige ocb Olof Haraldssao

i Norrige* företogo emot Daomark. Ulf Jarl rå-

kade då uti stor olägenhet derigenom, att han låt

utropa den unge Hårdaknut till konung i Daomark,

ntan att derom rådfråga konung Knut, hvårföre

han äfven vid dennes ankomst stod i beråd alt fly

ondan. Emellertid skickade ban sin son Sven till

konung Knut såsom pant af sin trohet, bvarefter

konungen befallte bonom att sammandraga bären.

Derpå bevistade Ulf Jarl bela fälttåget emot de

Svenske ocb Norske, och kom äfven till konoag

Knuts ondsättning, när denne i Helgeå var af de

ftendtliga Oottorna omringad. Efter slaget besökte

konungen bonom på hans gård vid Roeskild, der

ett ståtligt gästabud var anrattadt. Jarlee sökte

på allt sätt roa sin konungslige gäst ocb svåger;

men Knut fortfor icke desto mindre att vara tank-

full och fåordig. Sedan Ulf Jarl laage förgift*

försökt åtskilligt för att få konungen vid gladt

lynne, föreslog ban ändtligen att de skulle spela

schack. Detta tidsfördrif antog konungen; n>ea

spelade härvid ntan eftertänka, så att ban förlo-

rade den ena pjesen efter den andra; då tålamo-

det slutligen förgick Ulf Jarl, så att han båfögt

sprang upp, stötte bordet öfver ända och ämnade

gå ut. Hånfullt ropade då konungen efter boaoav

"Löper do nn, Ulf Rädde?" bvarpå denne vredgad

genmälte: "Du hade lupit långt längre om da kun-

nat vid Helgeå, och bette jag då ingalunda U»

Rädde, då de Svenske slogo ned eder som bandar

ocb jeg kora till eder undsättning." Datta djerfva

svar kostade bonom lifvet; ty siraxt därefter MK

konungen nedsticka bonom i sjelfva Roeskäds kyr-

ka, hvilket skedde år 1031.
#

Ulfeld. Deona ätt var don första af Skånska

adeln, som introducerades på Svenska riddarbaset.

Bland Danmarks då mäktiga adel ansågs den för

en af de ansenligaste oeb bada redan i flera W
beklftdt de högsta rikaembetan. Anledningen bor-
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jas gemenligen med Andtor* Ulfeld, som var

riksråd och lefde på drottning Margarethas tid oeb

skref sig herre till Koxebölle på Fyen. låsrad
Rfcfcenes» ITIfeld, som dog 1540, efterlemnade

tvenne söaer. Dea äldre, Jakob Clfeld, fort-

satte ätteo i Danmark, tfen yngre sonen, Kbbe
Wlféld, till Sveostorp, blef stamfader för deo

Skånska ättegrenen. Haa var slottsherre på Lyc-
keby ock öfver kela Blekinge, samt Daomarks ri-

kes råd oeb slottsherre på Malmöbas. Haa deg
år 1566. Sonen Hnud Ulfeld» riddare och be-

fallningsmao på Landskrona slott, dog 1586. Hans

son, Krl«te>nTe» Ulfeld, var riddare af elefan-

ter-orden, Danmarks rikes råd och befallningsman

på Helsingborgs slott 1646, då ban, tillika med
Ivar Krabbe, var Dansk fullmäktig vid gräaseför-

råttaiagen emellan Halland oeb Skåne, och dog
1670, sedan ban svurit Svenska kronan trohetsed.

Sonen,

Ulfeld, Kbfce, till Färlöfsholro , Arnslöf, Råby-
Idf oeb Ovesbolm, föddes d. 23 Dec. 1616. Efter

idkade stadier oeb flera års utrikes resor, hvar-

aoder han isynnerhet länge uppehållit sig vid Fran-

sks bofvet, återvände han till Danmark, och blef

af konung Christian IV antagen till bofjunkare.

Soart begaf ban sig dock åter ut oeb giek i kej-

serlig, krigsfjenst såsom kornett, bvarefter ban

avancerade till ryttmästare. Sedermera tjänstgjor-

de ban vid Spanska arméea , der ban af konung
Filip IV erhöll fallmakt att vara major vid ka-
valleriet. År 1641 bemkallades ban af Christian

IV, oeb förordnades året derpå Ull slottsherre el-

ler guvernör öfver Cbristianstads lan. Utnämndes
1644 till generalmajor och guvernör på Ösel, bvil-

ken provins han dock ett år derefter, till följd af

fredsslutet i Brömsebro, måste aileverera till Sven-
ska kronan. Såsom måg till sjelfve Danske ko-
aoagea, genom giftermål med dennes dotter, gref-,

vinnan Hedvig, bvilken samme konung ägde i sitt

andra gifte med den ryktbara Christina Munck,
stod Ulfeld i synnerlig ynnest hos sin regent, och
hedrades äfven af dess efterträdare, konung Fre-

drik III, bvilken vid sin kröning 1648 slog ho-
nom till rida*re af elefanter-orden ,

n
snmt följande

året lämnade ' honom Bornholm i förläning. Denna
sämja räckte dock icke länge. Det bat bofvet

hyste emot dessa anförvandter, utbröt snart i en

uppenbar förföljelse, bvilken föran lä t Hr Ebbe Ul-
ftid att 1651 öfvergifva sitt höfdiogedöme och vid

Svenska bofvet söka skygd för de stormar, som
botade honom uti fäderneslandet. Drottning Chri-

stina emottog honom med utmärkt nåd och Jem-
nade honom genast en årlig pension, bvarjemte
bon utnämnde honom till generalmajor af kavalle-
riet. Äfven Carl X Gustaf, omfattade honom med
•11 kunglig nåd och befallte booom åtfölja sig på
det Polska fälttåget; likväl fick ban qvarstanaa i

Stockholm, der han framlefde i stillhet de följan-

de åren, ända till dess konungen lagt Skåne un-
der Sveriges välde. Då skyndade han, i Mars år

1658, till Skåne, för att såsom Svensk undersåte
uppvakta sin nya öfverbet oeb återtaga sina där-
städes belägna egendomar, bvilkas begagnande i

flera år varit honom betaget. Samma sommar, då
ban öfverrest till Danmark för att göra gällande

någrar fordringar på grand af Roeskildska freds-

traktaten, fängslades ban i Köpenhamn oeb bort-

fördes till Naskow, der ban bolls fången öfver ett

balft år, till dess baq befriades genom samma
fästnings eröfring af fältmarskalken Stenbock. Han
återvände då till Sverige, der ban 4 661 utnämn-

des till general-löjtnant. Regeringens kommission

uppdrog honom kort derefter att upprätta Skånska

militären både genom utskrifning oeb värfniog.

Likaledes anbefalldes ban att afdanka de efter

fredsslutet öfverflödiga Tyska regementerna, hvil-

ket af honom i Carlshamn verkställdes. Detta för-

troende var lika ärofullt för dea, bvilken deraf

aasågs förtjent, som det hedrade förmyndare-re-

geringen, bvilken visade en sådan oväldigbet. Hr
Ebbe Ulfelds alltid jemna uppförande oeb redliga

tänkesätt, städse ådagalagda allt ifrån bans första

ankomst till Sverige, förvärfvade boaom äfven den

utmärkta äran, att på riksdagen 1664 blifva kal-

lad till riksrådsembetet, bvilket ban genast tillträd-

de; blef samma år introducerad på Svenska riddar-

buset. Två år derefter utnämndes ban till hef-

rättsråd i Götba hofrätt oeb 1675 till riksjägmä-

stere. Häraf synes, att den då myndige konun-

gen Carl XI äfven bevärdigade honom med sitt

nådiga förtroende, bvarpå gafs ytterligare bevis,

då under Danska kriget honom anförtroddes för-

svarsverket vid Kalmar. Äfven bär visade ban sig

nitisk och förjagade de Daoska brännare, som på

flera ställen af kusten ödelagt herrgårdar orb

bondbyar. Under samma krigstid lärer ban äfven

bafva haft något befäl i Skåne, der han dessutom

led flera enskilda förluster genom Danskarnes härj-

ningar, bvarvid bans gårdar sköflades. År 1679
förordnades han till lagman i östergötbland. Han
afled d. 30 Jan. 1682, och med honom sjelf ut-

slocknade bans adliga ätt på svärdssidan. lians

slägting på längre båll,

lllfeld, Korats, som bregt sitt namn till hög-

sta ära och sedan störtat detsamma uti djupaste

förakt, var en af 1600-talets märkvärdigaste män.

fin »on till Danske rikskanslerer Jakob Ulfeld till

Ulfeldsholm, vann han genom snille och skicklig-

het redan tidigt Christian lV:s förtroende till den

grad, att ban ännu belt ung förordnades till läns-

herre på Möen och 16.14 dubbades till riddare. Han

befordrades sedan till ståthållare i Köpenbaron, ett

embete, bvilket alltid var förenadt med rådsvär-

digbeten, och uppböjdes slutligen till riksbofmä-

*tare, bvarigenom ban snarare blef sin konungs

medregent, än förste embetsman. Hvad som dock

mest utmärker Christian ]V:s nåd och befordrade

Ulfelds lycka, var den senares giftermål med ko-

nungens mest älskade dotter af Christina Munck,

den för snille, dygder, ädelmod och olyckor all-

tid bögst vördnadsvärda fröken Eleonora Christina.

Begå fvad med stora egenskaper, qviekbet, lärdom,

behagligt umgänge samt mycken driftigbet i allt

hvad ban företog, förenade Ulfeld härmed en öf-

verdrifven egenkärlek, häftighet och högmod. Un-

der sm höga svärfaders regeringstid, stod han i
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borsta anseende och nyttjades (il) de angelägnaste

förrättningar. Sålunda var han, då känd för sin

bätskbet mot de Svenske, förste fullmäktig vid

fredsunderhandlingen i Brömsebro, då han mot den

store Oxens!jerna fick öfva sin statsslugbet, fastän

det ej lände Danmark till någon särdeles fördel.

Vid samma tid blef han äfven nyttjad i åtskilliga

beskickningar, särdeles till Holland, för att bilag-

ga de emellan Danmark och generalstaterna upp-

komna missbälligbeter, rörande öresundska tullen.

Det förtroende bans kunglige svärfader hyste för

honom, torde Ulfeld vid Christian IV:s tilltagande

ålderdom och svaghet bafva temligen missbrukat,

alltid til) sina likars förtret, stundom äfven till

sjelfve monarkens missnöje. Att ban ej alltid an-

vände mycken flit att förtjena konungens välvilja,

synes deraf, att ban försvarade Christina Munck
under den rättegång, som Christian IV anställde

mot denna sin gemål såsom äkténskapsbryterska.

När den store konung Christian slutade sin lika

ärofulla som långvariga regering, steg Ulfeld, bvil-

kcn, för mera anseendes vinnande, redan 1641 för-

skaffat sig kejserlig riksgrefvevårdighet , snart till

det högsta välde, så att han till och med beskyll-

des för att eftertrakta konungavärdigheten. Un-,

der den korta mellaaregeringen efter konungens

död utöfvade Ulfeld nog strängbet, bvarigenom ban

ådrog -sig mycket hat. Sedan visade ban nog rin-

ga aktning mot den nyvalde konungen, Fredrik III.

Detta ådagalades redan vid kröningen

,

x då ban, af-

tonen på sjelfva kröningsd8gen, lät nedrifva den

äreport, som borgerskapet låtit nppresa, på det

att densamma icke skalle pryda drottningens krö-

ningsfest, som följande dsgen anställdes. Fastän

han härigenom ådrog sig drottning Sofia Amalias

hat, vågade dock Fredrik III icke stöta sig med
en så mäktig undersåte, helst han stod i spetsen

för det högadliga partiet, som arbetade på att

inskränka den Danska konungamakten. Ulfeld blef

i stället sänd såsom ambassadör til) Frankrike.

Snart tillställdes dock emot honom en rättegång

af ganska ohygglig ocb smutsig beskaffenhet. Man
lät genom en liderlig qvinna, vid namn Dina, an-

klaga bonom för äktenskapsbrott mot sin maka
och förgiftningsförsök mot sin konung. Efter flera

högst obehagliga uppträden, blef han dock frikänd

ocb nnklagerskan dömd till döden samt afrättad.

Emellertid hade oviljan mellan konungen och den

mäktige rikshofmästaren bärunder nått sin böjd.

Slutligen, sedan Ulfeld hopsamlat så mycket pen-

ningar' som möjligt, begaf ban sig med hustru och
barn bemligen ur landet ocb for först till Holland,

men sedermera , för större säkerhets skull , till Sve-
rige, dit han ankom i September 1651. Drott-
ning Christina var då för tillfället frånvarande från

Stockholm; men Ulfeld anhöll genom grefve Mag-
nus om hennes välvilja och beskydd, och efter

några invändningar blef han formligen genom ett

ntfärdadt lejdebref tagen i hennes konungsliga hägn
ocb beskydd. Uti Stockholm förenade sig Ulfeld

snart med de fremmande gunstlingarnes parti, bvar-

efter ban , understödd af desse ocb af sina person-

liga egenskaper, bibehöll för det mesta Christinas

ynnest samt var en nära nog beständig deltagare

i hennes förtroligare kretsar ocb lustresor. Hats

anseende steg slutligen så högt, att de andre goast-

lingarne börjsde smickrande söka haas valvilja.

Drottningens nåd blef emellertid för bonom ten-

ligen kostsam, likasom* den, varit för flere af hen-

nes gunstlingar. Det är nemligen säkert att ku

vid många tillfällen måste försträcka henne ritt

betydliga summor. Det mål,- hvartril Ulfeld sökte

begagna sitt stora inflytande, var att hämnas pä

Danska bofvet. Härpå arbetade han ihärdigt med

rastlös ifver. Han utlät sig beständigt med stör-

sta bitterhet om alla ställningar och förhållandet

inom Danmark, samt afmålade dem städse med de

svartaste färger. Under loppet of år 1652 lät

ban trycka ocb utsprida en ströskrift, bvilken, io-

der namn af
n
Nödtvurtget Hedersforsvar", framka-

stade allehanda beskyllningar mot bans i Danmark

varande- ovänner ocb isynnerhet emot konung Fre-

drik. För Christina framställde ban flera förslag

till Danmarks eröfring, samtgaf henne en mängd

underrättelser om landets fästningar, vapeoförrä-

der, trupper och inhemska partier, äfvensom on

de personer, hvilka* understöd man kunde påräk-

na, m. ra. Att drottningen på fullt allvar lyss-

nade til) dessa föreställningar är säkert. Det gick

till och med så långt, att Christina lät Ulfeld ia-

för Svenska rådet framställa sitt anfallsförslag. Na

tog konung Fredrik saken allvarsamt. Ulfeld blef

för smädelser ocb förrädiska stämpl ingår dömd för-

lnstig alla sina inom Danska väldet belägna egen-

domar ocb Sverige botades med krig, hviiket hade

till följd att drottningen sedermera någon tid vi-

sade mindre fiendtlighet emot Danmark ocb mindre

ynnest mot Ulfeld än tillförene; men snart steg

ban åter i hennes nåd. Efter Christinas aftråde

från regeringen förstod Ulfeld att vinna Carl Ga-

stafs förtroende. Han gjorde äfven Sverige stora

tjenster under Danska kriget ocb blef, till Dan-

marks förödmjukande, en af fredsunderbandlarae i

Roeskild, då han yrkade att Sverige i fredea äf-

ven skulle bekomma Norrige. Helst både bao sett

att Köpenhamn blifvit intaget, och han yttrade stort

missnöje öfver att sä ej skett. I kraft af deaaa

freds innehåll, skulle ban återfå alla sina i Dan-

mark förlorade rättigheter ocb på Fyen uppförde

ban sig såsom en öfvermodig segerherre. År 1658

erhöll ban af Carl X Sölfvitsborgs slott och län

såsom grefskap; men snart inträdde mellan båda

en märkbar kallsinnighet. Konungen lärer i Dan-

mark bafva erhållit betänkliga underrättelser om

Ulfelds lynne, och denne senare fann sinaforbopp-

ningar svikna. Konung Fredrik hade visserligto

med bonom ingått en förlikning; men denna rar

alltför nödtvungen samt dolde blott ömsesidigt

misstroende och hat. I Danmark var således for

bonom ingen lycka att göra, intet inflytande att

vinna; ej heller i Sverige, der, efter afslotad fred,

man ej mera beböfdo fremliagen och hans stämp-

lingar mot Danmark. Af dessa orsaker fann *ig

Ulfeld innan kort nedsatt till en man af föga be-

tydenhet. När nu Carl Gustaf om sommaren 1653

började förbereda sitt andra infall på Seeland, fran-
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bröt Ulfelds ovilja i bittra och häftiga ord, b vil-

ka snart framfördes till Carl Gustaf, som dervid

likväl ej gjorde annat, än att bao or sin tjenst

afskedade den orolige fremlingen. Han qvarstan-

nade likväl i Malmö, ocb der upptäcktes snart oya

af honom förberedda stämplingar. Då nemligen de

Svenska sakerna, efter Köpenbamns undsättning,

syntes taga en mindre fördelaktig vändning, var

genast grefve Ulfeld betänkt på att åter ställa

sig in med det Danska hofvet, samt ämnade, me-
delst biträde af Holländska hjelpflottan, spela Malmö

ocb Landskrona i Danskarnes bänder. Saken blef

på ett besynnerligt sätt förrådd, ty en räf, som
både fått väderkorn af att något vore gömdt i

sanden vid Limhamn, uppkrafsade en derstädes ned-

gräfd ask, som innehöll åtskilliga bref och doku-

menter, bvilka af vederbörande skolat afhämlas,

men nu föllo i strandvaktens bänder. I följd af

donna upptäckt arresterades genast grefve Ulfeld,

och saken undersöktes af en kongl. kommission,

bvarvid åtskilliga Malmöboer blefv o afrättade. För

att undvika faran af motsägelser ocb Öfverbevis-

ning lade sig Ulfeld till sängs, låtsande sig bafva

fått slag och vara mållös, så att försvaret måste

inför rätten utföras af bans gemål, grefvinnan

Eleonora, hvilken äfven gjorde detta med mycken
qvickhet och bebag. Så fördröjdes rättegången

ocb emellertid inträffade konungens död, hvarefter

förm>ndare- regeringen, som antingen ej ville eller

ej kunde ofverbevisa Ulfeld, beslöt gifva, honom
fri. Af misströstan ocb otålighet, eller, såsom

oågra påstå, dertill narrad af sin svåger och fien-

de, Hannibdl Sebestedt, rymde likväl Ulfeld från

Malmö några få dagarv, innan ban eljest hade fått

underrättelsen om sin formliga befrielse. Hans

flykt tillgick på följande sätt. Han förvarades i

sitt eget bus, beläget vester om strandporten och

helt nära intill vallen. På det att vakten skulle

skingras, lössläpptes på stället en ostyrig hingst,

som gjorde ett sådant oväsende, att alla solda-

terna lupo dit för att hjelpa till rätta. Den un-

derofficer, som bevakade grefvens mm, narrades
* derifrån af en jungfru, som låtsade söka efter en

riog. Emellertid undsluppo Ulfeld ocb bans hustru,

hon i vanliga karlkläder och ban under en prests

förklädoad. Då uppstod ett läoge begagnadt ord-

språk: "slå öfver som Ulfelds gångare", hvilket

brakades när någon ljög alltför handgripligen.

Fl) klingame kommo lyckligt undan till Köpen-

hamn, der Ulfeld snart fängslades och slutligen

måste ödrajukligen erkänna "sina förbrytelser emot

Danmark ocb dess konung, samt att dessa brott

icke kunde ursäktas, utan endast af kongl. nåd

och barmhertigbet tilleifvas." Mot deona afböo,

erläggande af ny trohetsed samt afstående af all

sin på Seeland varande egendom, togs ban ändtli-

gen åter till nåder. Någon tid derefler fick ban

sin frihet att resa öfver till Fyen och derifrån till

de varma baden i Tyskland. Alltid orolig och rank-

full, gaf ban då kurfursten af Brandenborg det för-

slag, att med den missnöjda adelns tillstånd eröf-

ra Danmark. Detta ådrog honoro fullkomlig un-

dergång och en skymflig dom 1663. Han dömdes

N såsom landsförrädare från lif, fira och gods. Hans

kropp skulle fyrdelas och steglas, ett högt pris

sattes på bans hufvad, ett af hans i Köpenhamn
varande hus nedrefs, och på deo plats, der det ,

stått, upprestes en skampåle med inskrift: "För-

rädaren Korfil z Ulfeld till evig blygsel ocb vanära."

En bedröflig minnesvård, som qvarstått ända till

våra dagar. Sedan Ulfeld, i anledning af det pris,

som var satt på hans person, lefvande eller död,

ingenstädes fann sig säker, reste ban från det ena

stället till det andra, någon tid såsom sina söners

bofmastare, men måste slutligen på egen band söka

sin säkerhet. Sedan ban ådragit sig en svår för-

kylning, angreps ban 1664 på en färja vid Basel

af häftiga plågor. Han afled, sedan han namn-
gifvit sig för färjkarlen ocb bedt booom om en

graf i sanden vid Rheost rommen, på det ingen

måtte på bans Uflösa kropp ut ofva den grymhet

han i lifvet undsluppit. Sådant slut fick denne

herre, hvilken af äregirighet ocb hämdlystnad no-

der flera års ^id gjort allt hvad i bans förmåga

stått, för att öfver sitt arma fädernesland draga

så väl krigets eländen som fremmande ok. Hans

son, Leo Belglcufl UireM, som gick i Öster-

rikiska fansets tjenst och uti Hofmaos genealogiska

tabeller kallas riddare af S:t Jagos orden, var fa-

der till grefve Horfiti Anton Uireld, Ungersk
rikskansler ocb en betydande man hos kejsarinnan

Maria Theresia; denne afled barnlös omkring år

1770 ocb var den siste af sin gamla märkvärdi-

ga ätt.

lllflilld, en dotter af Håkan Finsson i Norrige,

var Svenske konungen Sverker den Gamles gemål;

men lärer bafva aflidit kort tid efter sedan han

uppstigit på tbronen. Hon var moder till prinsen

Joban, bvilken, för sina utsväfningar ocb flera

våldsambeter, ihjelslogs af bönderne medan fadern

ännu lefde, samt till konung Carl VII Sverkersson.

Vlflijelm, Ambjörn, son af postmästaren i

Jönköping A. Ulf, började sin bana 1697, såsom
gemen soldat nnder Jemtlands regemente. Befor-

drades 1700 till underofficer derstädes, och 1701
till fänrik Vid den Norrländska tre- ocb femmännings-

bataljonen, vid hvilken ban 1703 blef- löjtnant.

Genom flera visade prof på stor tapperhet, h var-

igenom han utmärkte sig till ocb med ibland Carl

XII: s käcke krigare, beredde han sig denna basti-

ga befordran. Sedermera blef ban 1706 kapten

vid nämnda bataljon och 1709 kapten vid Uplands

regemente, då han nnder en sjöfärd strandade vid

Domsnäs i Kurland ocb gjordes till fånge, men
lyckades att straxt derefter åter bl i fva fri genom
flykten ocb undkomma till Stockholm Derpå bi-

vistade ban det märkvärdiga slaget vid Helsing-

borg 1710, uti bvilket ban såsom deo äldste kap-

tenen kommenderade bela regementet, emedan så

väl öfversten som msjoren, de enda närvarande

regementsofficerare , redan vid första salfvan stu-

pat. Sedermera var ban samma år kommenderad

på flottan med något manskap af regementet, samt

visade vid dessa, äfvensom flera andra tillfälten,

prof på synnerlig tappernet, så att ban 1711 blef

major vid Uplands regemente och 1713 upphöjdes

Del. IV. 20
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i adligt stånd, då han skref sig till Seglinge,

Tyslinge, Nederångea och Norrby. År 1716 fick

han på begäran afsked, då baos hedrande baaa,

obekant af bvad anledning, afbröts, eboro han lef-

de lång tid derefter, och ej dog förr än ér 1 751.

Ulfllttt. De stora för tjen ster biskop Ulfilas inlagt

om Göihernes omvändande till kristendomen oeb

bans bibelöversättning, ett af forntidens herrliga-

sta minnesmärken, hafva länge varit allmänt kända;

•ten i afseende på baos lefnadsomständigheler bar

allt hittills rådt mycken dunkelhet och osäkerhet.

Till och med om sjelfva hans namn bafva länge

skiljaktiga meningar sökt göra sig gällande. Så
har men skrifvit det än Wutfilas, än till och med
Hutfitaå. Att ban var af Göthisk härkomst synes

tämligen obestridligt, åtminstone att ban blifvit

född bland Götberne, ebaru nyare forskare antaga

att bans förfäder varit ibland de kristne fångar,

hvilka Göt berna, under kejsarne Valeriani och Ga-
lieni tid omkring år 258, vid deras då gjorda in-

fall i Asien, bortförde från Kappadocien. Han
föddes år 318, och var således sju år gammal då

det stora allmänna kyrkomötet i Ni ca?a bolls. Vid

denna tid bodde Götberne på norra sidan om Do-
naa i de Daciska provinserna, och stodo än i vän-

skaplig, än i fientlig förbindelse med kejsar Con-
stantin. En gammal urkund upplyser alt U 16las

år 348, vid 30 års ålder, skall bafva, såsom ett

sändebud från de Götbiske furstarne, ankommit till

kejsaren i Konstantinopel, uti h vilken stad ban

trädde i förbindelse med de Arianske kristne.

Vid samma tillfälle invigdes han till Göthernes bi-

skop, bvarefter han på el t segrande sätt och med
den lyckligaste framgång arbetade på kristendo-

mens utspridande bland sina änna ganska råe lands-

män. Uti sju hela år lefde han sålunda såsom

biskop bland Götberne på norrs sidan om Donau,

till dess en uppkommen förföljelse oödgade ho-

nom att afbryta sin nyttiga verksamhet der och

öfvergtfva det folk, hvars herde ban var. Först

sedan ett stort antal troende kristna fått såsom
martyrer med sitt blod besegla sin fromma tro,

beslöt Ulfilas sig att fly och söka skydd inom det

Romerska väldet. Med ett betydligt antal liktän-

kande Götber drog ban då bort, och blef välvil-

ligt emottagen af kejsar Constpntius, bvilken be-

visade bonom stor ära, samt tilldelade honom och
hans medföljande Götber boningsplatser emellan

södra delen af floden Donau och berget Hämas.
Detta tilldrog sig år 355 efter de äldsta uppgif-

ter, eburu några gamla författare utsätta tiden här-

för till år 369. Det land, der Götherne då ned-

satte, sig, kallades Mesien, hvaraf de sedermera
blifvit benämnde Meso-Göther och deras tungomål
Meso-Gölhiska, annars kallas de äfven ofta de Min-
dre Götherne (Gothi minores) till åtskitnad från den

öfriga stora Göthiska stammen. Ulfilas var när-

varande vid det stora kyrkomötet i Konstantina-
pel år 360 samt underskref der, tillika med de

öfrige biskoparne , den Arianska bekännelsen. Se-
dan Ulfilas uti fyratio år förvaltat sitt biskopsäm-
bete bland Götberne, nemligen sju år norr om
Donau och sedan uti trettiotre år inom det Ro-

merska riket söder om Donau, kallades han ir

388 på kejsarens befallning till Konstantiaopel , för

att deltaga i ea kyrkoförsamling; men kort efter

ankomsten dit afled han och blef med många äre-

betygelser begrafven. Han var då sjuttio år gaa-

mal. Biskop Ulfilas införde skrifkoosten bland sina

Götber, ocb uppfann det s. k. Utfitanska Alfabetet
,

Härtill använde nan förnämligast da större Greki-

ska bokstäfverna äfvensom några Latinska; men

upptog äfven fyra- runor, samt bildade några full-

komligt nya skriftecken. För att sprida kristna

läran bland sina landsmän, öfversatte han bibeln på

deras språk. Man bar länge trott, att bans öf-

versatteing endast omfattat de fyra evangelierna;

men senare noggranna forskningar hafva nästao

satt utom allt tvifvel, att ban ju öfversatt hela

den heliga skrift, med undantag måhända endast

af konungaböckerna. Hans litterära verksamhet

lärer dock icke hafva inskränkt sig endast till detta

arbete. Gamla uppgifter intyga, att Ulfilas för-

fattat flera egna afbandlingar på Göthiska språ-

ket. Om bans öfriga verksamhet år endast det

käedt, att han på flera ställen inrättade skolor,

favaruti undervisning meddelades i den heliga skrift.

Hans bibelöversättning är äfven i det hänsecade

särdeles märklig, att den bildar det äldsta Göthi-

ska språkmonument, mera än fyrahundra år äldre,

än de aldra äldsta i behåll varande Forn-Hög-Tyska,

Forn-Låg-Tyska, Aoglo-Sachiska och Isländska «r-

kunder. Så länge biskop Ulfilas lefde var bao

både af Géther och Romare högt vördad, såsom

en helig och rättskaffens lärare. Sedermera bafra

häfderna uti nära femtonhundra år städse näraat

bans namn med vördnad och högaktning.

VlfWd, en af de kristne lärare, bvilka hitkomno

i sällskap med den helige Sigfrid, säges haffa

blifvit mördad och huggen i stycken af de upp-

retade hedningarne, då ban, upptänd af ett öf-

vardådigt religionsnit, i den församlade allmogens

närvaro dristade sig att oågonstädes sönderslå ett

mycket vörda dt beiäte af guden Thor.

Viraax. Denna adliga ätt anses af somliga bär-

stamma från den bekante Gunnar Gröpe, bvilken

oti Olof Skötkonungs tid begick det trefaldig

mordet på den helige Sigfrids systersöner ««

Wexiö. Ej så särdeles många af denna ätt hal-

va dock förvärfvat ett namn i häfderna. En J&na

Pedergfton Vifta* till Häringe, son af Veéer

L!«dor«n»»on Vlfeax till Offeby, var en iblaad

de herrar, som på herredegen i Wadstena l" 1

valde Gustaf Eriksson Wasa till riksföreståndare

Samme Jöns Pedersson anförde sedan en afdelwag

af den Svenska krigshär» som företog belågrH»g«B

af Stockholms stad. En JOna Mlleaoft VI**»*

blef 1568 ståthållare öfver hela Smalaöd, och nam-

nes anno 1590 såsom befallningsman på K' »0-

berg. Slutligen blef en Kantat VM*ax till Skäg-

geby, som då var kapten, introducerad p* °e

Svenska riddarbuset.

Vlfrparre. Denna gamla Svenska adliga 6l*f^
ses härstamma från Wärend i Småland och ri»»»

till stamfader den bekante Gunnar Gröpe bvilken

omkring år 1020 mördade den helige Sig»*
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trea** systersöner, Uhmmd» Winama» ooh Seae-

mao, samt decföre pliktfäJldes e£ Olof Skötkonoa£.

Ulfnpasrve » Jm&Bs PÄfvelaton , son af På fve I

Månsson Ull Broxvik, var väpnare samt ståthål-

lare öfver Kalmar och Småland år 1544. Den-

nes son,

ITIfspArre, Erik JHån»gon till Broxvik, var

riddare och riksråd 1561, och kallas äfven riddare

af S:t Salvators orden; otnämndes 1563 till slotts-

lofven på Kalmar slott, samt följande året till ståt-

hållare öfver Kalmar slott och stad. Han lärer

bafva dödt kort tid derefter. Dennes son,

Clftfimrre, Haos Krlktfsop , till Broxvik, Mor-

bylond och Jonsberg, blef 15S6 kammarjaokare

bos hertig Carl samt 1593 dess furstliga råd.

Samma år otnämndes han till lagmani Wermlaod,
och höll stadigt hertig Carls parti under dennas

tvist med konung Sigismund, b varefter han, såsom

böfvidsroan för en del af den förras krigsfolk, ut-

märkte sig genom en synnerlig tapperbet i Stån-

gebro slag, slående manligen omkring sig med
ett stort slagsvärd. Följande året utnämndes han

till ståthållare på Kalma re slott och var 1602,
då han kallas kansliråd och bofråd, närvarande

vid riksdagen i Stockholm. År 1606 fick han

förnyad fullmakt, alt dädanefter som dittills vara

ståthållare på Kalmar. Vid konung Carl IX:s krö-

ning 160? uppbar han kröniogsmanteln och för-

rättade tillika marskalkssysslan. Utnämnd 1609
till riksråd, var han 1611 ståthållare på Öland

och Borgholm, som han då nödgades oppgifva till

Danske konungen Christian IV. Derefter var han

medlem af förmyndareregeringen under Gustaf II

Adolfs minderårighet och 1612 ståthållare på
Stockholms slott samt öfver hela dess län ocb til-

lika ståthållare på Svartsjöbus. Slutligen blef ban

1613 återigen ståthållare på Kalmar ocb dog 1616.

Dennes son,

UiTitparre» Åke Hannton 9 född d. 12 April

1597, tjenade med mycken tapperhet nti så väl

det Polska ocb Preussiska kriget, som uti det

Tyska trettioåriga kriget, både till lands och

sjös, så att ban 1640 utnämndes till amiral. Se-

dermera förordoades ban 1645 tilJ landshöfding öf-

ver Kronobergs län, men transporterades kort tid

derefter till (ioltland, då Kronobergs län förena-

des med Kalmare län. Blef 1648 riksråd ocb upp-

höjdes 16p3 till friherre, då han skref sig fri-

herre till Broxvik, samt herre till Jonsherg och

Elfvegärde. Dan afled d. 27 Juli 1657. Sonen,

¥|f«parr^, Åke Åke»sea» friherre til! Jons-

berg, blef år 1665 major vid Westerbottens re-

gemente, 1667 öfverstlöjlnant ocb 1676 öfverstt

därstädes. Transporterades seda» till öfverste för

Jemtlands dragoner ocb blef 1683 vice laadsböf-

ding öfver Gefleborg och Westernorrland. Slutli-

gen utnämndes han 1687 till landshöfding i Kro-

nobergs län. Han dog d. 9 Juli 1701 ocb efter

honom är den nuvarande friherrliga ätten.

Ul&parre, Hlåa« Krikneeo, till Källuoda, en

son af riksrådet Erik Månsson till Broxvik, var

1579 någon tid tttJförordned ståthållare på Kal-

mare alott i Bengt Ribhiogs etäJlo ocb aöed år

1597. Hans son,

VUnparre, VMb Jft&aaoo*, titt Kallande, för*

ordnades 1609 till ståthållare på Jönköpings bos

och öfver dess län, i Olof Ikårds ställe. Ar 1611

kallas han änee ståthållare dersamma&tädea. In-

troducerades 1625 på riddarbuset.

Ulfsparre, Jttn» naamon, en son af ståthål-

laren Måns Pifvelsseo till Broxvik, var 1569 be-

faUniagsmen på Nystott ocb öfver dess län.

Ulfaparre, Sérmn Krik»aoo» en son af riks-

rådet Erik Måassoo till Broxvik , skref sig tiU Öi-

jerid, Råda ocb Näs. Förordnades 1569 till slotts-

lelveo på Wadsteaa slott ocb 1571 tiU slottslocV

. veo på Kalmar. År 1572 blef nan först hög-

ste befallningsbefvande p& Elfsborgs och Gullbergs

fästningar, samt utnämndes kort derefter till ståt-

hållare dersammastades. Blef sedan 1576 slotts

-

lofveo på Revai, hvilket embete ban fortfor att

bibehaMa „ då ban 1580 utnämndes till lagman på
Åland. År 1586 näuiodes ban för andra gången

till ståthållare öfver Elfsborgs slott ocb stad samt

Gullbergs fästning ocb 1592 blef hao ståthållare

eiver hela Westergötbland samt lagman på Öland.

Ha*, var riksråd > ståthållare på Elfsborg ocb lag-

man i Westergötbland, då han 1603 befullmäkti-

gadestill mötet med de Danske vid Fläckebäck

ocb då ban 1605, jentte några andra rik&eas råd,

under hertig Carls vistande i Liflaed, förestod re-

geringen i Sverige. Död 1616. Sonen,

Ulfsparve» Krlk Jöransson, t iJl Näs och Hä-
radssäter, född 1577, anträdde 159Å vidsträckta

utrikes resor genom Holland, Frankrike, Spanien

ocb Italien, i bvilka länder han uppehöll sig om-
kring tio. år, noder tiden görande främmande, krigs-

tjenst, då han, bland andra äfventyr, råkade ut

för det missöde att uti en drabbning blifva skju-

ten i högra knäet med ett lod, som seden aldrig

kunde åter utskäras. Efter återkomsten till Sve-

rige 1603, blef han straxt kammarjaokare bos ko-

anng Carl IX ock någon tid derefter af denna

skickad såsoms gesond t till grefvea af Osl-Friesmad

samt vidare till Frankrike. År 1605 blef ban ko-

nungens stallmästare samt ryttmästare för dess egen

liffana, hvilken ban med. synnerlig tapperbet an-

förde i slaget vid Kircbboiai. Utnämndes 1606

Ull ståthållare på Elfsborg, hvilken befattning han

bibehöll, då ban 1609 blef hofmarskaJk hos hertig

Johan och 1613 dess furstliga råd, forande til-

lika befälet öfver Stegebörg ocb Norrköping med
Östanstång. År 1615 förordnades ban till ståt-

hållare öfver Stegeborgs län och blef 1618 lands-"

höfding öfver bala Östergöfchlamd. Bief sedan 1621

ståthållare på Kronoberg ocb öfver dess län, 1626
ståthållare i Jönköping och 1627 åter igen ståt-

hållare öfver bela Östergöthlaad» Han dog d. 17

Dec. 1632. Sonen,

Ulfeparre, ,*tfra>B, var 1650 öfverste for ett

regemente till bäst ocb uppböjdes 1653 till fri-

herre, då ban skref sig friherre till Håradssäter.

Blef slutligen 1656, lanoVhöfding öfver Kalmare

län. Dog 1656. Hans friberrliga ätt utgick med

sonen öfverste Cawl tlustaf Wfrpiftr**, som
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stupade i slaget vid Palta va 1709, otau att hafva

a rit gift.

IHfrparre, Peder Jftraniioo» soo af riks-

rådet Jöran Eriksson, blef 1612 ståthållare på
Elfsborg ocb 1619 åter förordnad dertill. År
1622 kallas ban slottslofven derstädes ocb blef

1624 åter utnämnd till ståthållare, hvilket ban

fortfor att vara till år 1631, då han blef ståt-

hållare i Skaraborgs län. Han introducerades 1625

på Svenska riddarhuset, då kan skref sig herre till

Ribbingstorp ocb Råda. Förordnades 1635 att

jemte sitt ståthållare>kap tillika vara häradshöv-

ding uti Barne härad.

IHfupnrre, JoIihu nÅnmion « son af ståthål-

laren på Kalma re slott, Måns Eriksson till Kal-

lande, förordnades 1608 till ståthållare på Nykö-
pings slott samt öfver dess stad ocb län, 1610
till ståthållare på Borgholm och öfver Öland, samt

blef 1619 utnämnd till tygmästare. År 1622 ut-

nämndes ban till ståthållare öfver Gestrikland,

Helsingland, Medelpad, Ångermanland ocb Wester-
botten, med Hudiksvall ocb Hernösands städer,

samt öfver Österbotten, Uleåborg och Kajaneborgs

fästningar ined Wasa stad. Han hade redan af-

sked 1633, då han fick en donation på Brenäs

gård inom Skedvi socken.

Ulf*son, U <l<le, var en af de riksens råd, som
anderskrefvo Halmstads dagtingan år 1435; bans

öfriga omständigheter äro ej kända.

Ulfssou, Carl, en son af den myndiga jarlen

Ulf Fasi, kallas i gamla handlingar äfven ofta
n
Junker Carl", aamt berömmes för skönhet, tap-

perhet ocb ridderligbet. Några historieskrifvare

säga, att han stod i spetsen för folkungarnas upp-

ror emot Birger Jarl; men detta synes mindre

sannolikt, ty just vid samma tid lemnade Birger

åt denna Carl Ulfsson det förtroendeuppdrag, att

beledsaga bans dotter Rikisla på hennes färd till

Norrige, der bon skulle förmälas med konung Hå-

kan den unge; och sedermera r när Birger, efter

aftal med Norske konungen, infann sig vid Götha

elf för att angripa Danmark, var Carl Ulfsson

en bland böfvidsmännen for Svenska krigsbären.

Vid (lera tillfällen derefter visade Birger Jarl äf-

ven bonom förtroende ocb aktning, så att ingen

anledning synes vara till den förmodan, att han

deltagit i Folkungarnes uppror. Slutligen företog

ban ett korståg till Preussen, der ban, ännu helt

ong, stupade uti en strid mot bedningarne.

,Uirs«oii, Carl 9 en son af Ulf Gudmarsson och

den heliga Brigitta, förde ett lejon i sitt vapen

och skref sig till Ulfåsa. Han var riddare 1347,

riksråd ocb lagman i Nerike 1349, samt förvaltade

lagmansembetet anno år 1358. Vid uppresningen

emot Magnus Eriksson ocb konnng Albrekts inkal-

lande, var ban ganska verksam. Uti gamla hand-

lingar kallas han "en mycket kater ocb lustager

herre.
71

Sedan den heliga Brigitta vistats några

månader i Rom, ditkommo hennes barn, ocb der-

ibland äfven riddaren Carl Ulfsson, för att belsa

på henne. Med dessa reste bon till Neapel. Drott-

ning Johanna, som då regerade der, hyste stor

vördnad för Brigitta och yttrade att hon gerna

ville se hennes barn, bvårföre dessa åtföljde sia

moder, då hon begaf sig upp på bofvet att upp-

vakta drottningen. Brigitta underrättade sina sö-

ner, bura de skulle vederbörligen skicka sig inför

drottningen ocb belsa på benne efter landets sed:

de skulle nemligen niga, sedan falla på knä och

kyssa hennes händer. När herr Gar) kom fram till

den unga ocb sköna drottningen, belsade ban henne

väl efter modrens föreskrift; men kyste henne se-

dan tillika äfven på munnen. Denna djerfhet för-

skräckte alla närvarande; men drottning Johanna

sjelf fann stort välbehag uti den hurtige och sköne

mannens dristigbet och såg vänligt på honom.

Han var äfven klädd uti sin tids präktigaste rid-

darédrägt med gyllene kedja och halsband samt

en kostlig riddarekåpa af uppstoppade hermeliner,

hvilka syntes likasom de varit lefvande, bvar ocb en

utsirad med en gyllene klocka på halsen och en gnid-

ring i munnen. Drottning Johanna fattade snart

en så häftig kärlek till herr Garl, att bon ville

förmäla sig med bonom. Den heliga Brigitta sade

väl, att detta ingalunda kunde få ske, emedan han

äpnu både en hustru, som lefde hemma i Sverige;

men drottningen frågade ej derefter, utan påstod,

alt det skulle blifva som hon ville. Då säges

Brigitta bafva vändt sig med i friga böner till God

om nådigt bistånd i detta bekymmer, bvilket haft

till följd, att herr Carl insjuknade, i en svår sjuk-

dom och några dagar derefter afled d. 1 1 Febr.

1372. Dennes yngre sambroder

lTlffl»on, Birger, till Ulfåsa, som äfven förde

ett lejon i sitt vapen, åtföljde sin moder på hen-

nes pilgrimsresa till Kristi graf, och blef der sla-

gen till riddare. Efter hemkomsten derifrån blef

ban riksråd ocb lagman i Nerike 1378, samt var

åren 1381— 1386 lagman öfver Tio härader i

Småland. Han var en ibland de förste Svenske

herrar, hvilka hyllade drottning Margaretha ocb

uppträdde emot konnng Albrekt. Han dog på sin

gård Ringstabolm d. 27 Aug. 1391 efter 3 dagars

sjukdom, och begrofs i Wadstena kloster-kyrka.

Ulfsnon, Lorentz» som förde tre röda stengaf-

lar i sitt vapen, var riddare ocb riksråd 1309

samt lagman i Söd manlend 1319, bvilket em-

bete ban fortfor att innebafva ännu 1346. Ban

och hans fru, Ingeborg Anundsdotter, skänkte

132Ö genom ett gåfvobref Forssby qvarn till Wreta

kloster. Han var en son af riksrådet Ulf Holm-

gersson, som lefde på Magnus Ladulås' tid. Med

Södermannalagens omarbetning hade lagman Lo-

rentz Ulfssoo förnämsta befattningen, samt varps

sin tid en bland rikets myndigaste män. Denne

bör ej förblandas med en annan

Vlfsion, Lorents, hvilken borde till familjen

Blå och förde en fläkt örn med utslagna vingar i

sitt vapen, samt omkring år 1 444 var riddare och

riksråd.

Uir«floa, Peder, till Rosvalla, var riksråd 1435

—1438 samt den, som på Engelbrekts uppmaning

anförde Wermlänningarna under deras uppresning

mot Erik af Pommern, då fästena Edsbolm, Agna-

bolm och Dalaborg af den förbittrade menigheten

stormades och i grund forstördes.
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Ulfveuklov, Henrik» son af rådmannen i Stock-

holm fl. Ulfvenklov, bvilken fornt kallade sig Wnlf
ocb 1654 adlades för gjorda penningeforsträck-

ningar till Svenska kronan, föddes den 21 April

1636. Han sk ref sig herre till Hykelax, Björnö

ocb Nybble, samt utmärkte sig genom en synner-

lig tapperbet uti Carl XI:s Danska krig, så att

han änbn temligen ung utnämndes till öfverste för

ett Småländskt regemente till fot och kommendant
i Kalmar. År 1676 förordnades ban till öfver-

kommendant i Christianstad; men d. 16 Febr. 1677
blef ban nti en duell ibjälskjuten af öfverston Go-
staf Tungel.

Ulfnsa, belägen i Aska härad och Ekebyborna
socken af östergöthland, utgör ett frälse- säteri af

4 hemman ocb bar en vacker belägenhet vid sjön

Boren. Utsädet är, betydligt, ängen ymnig, någon
skogstillgång finnes, och ett godt fiske i Boreo;

dessutom är bär tegel- och kalkugn; ypperlig

trädgård, flera bondhemman och 16 torp lyda

derunder. Gården ägdes på 1250-talet af Ingrid'

Ylfva och hennes man, Ostgötba-lagmannen Måns
Månesköld; en senare ägare var Nerikes-lagman-

nen Ulf Gudrnarson, S:t Britas man, efter bvilken

gården sannolikt fått sitt nuvarande namn. Mot
slutet af 1500-talet erhöll den bekanta Hogeo-
skild Bjelke med sin fru, Anna Sture, denna gård;

men då ban, efter slaget vid Stångebro 1598
blifvit gripen ocb fängslad, blef ock bans egen-

dom, enligt Norrköpings beslut, konfiskerad och

lagd under kronan. Gården kom dock snart åter

efter denna händelse i enskilda familjers händer.

UlfOn, är ett fiskarekapell under Nätra pastorat

i Ångermanland, bvarest särdeles strömmingsfiske

idkas. Fiskare från Gefle och liernösand uppe-

hålla sig bår i närheten frän Maj till September.

Ön har god hamn (se Nälra).

Vlliegius, Olof, student från Åbo, var en af

de svärmare, bvilka vid slutet af 1600-talet upp-

trädde såsom Finlands profeter, och yrkade på en

högre fullkomjigbet i lära ocb lefverne. Såsom

en bland den beryktade prosten Ulstadii förnämste

anhängare, drog Ulbegius, dels i sällskap med
denne, dels med den svärmande rådmannen Pehr

Schäfer genom Finland, klädd i trasiga och orena

kläder, uppmanande alla till gadltgbet och sjelf-

oppoffring. Sedan Ulstadias för sina förgripelser

mot presterskapet blifvit dömd till lifstidsfängelse,

afsvor Ulbegius, som äfven blifvit fängslad och

ställd för verldslig domstol, sina irrmeningar, och

blef då 1692 ställd på fri fot. Han gifte sig då

ocb nedsatte sig i Stockholm, för att så mycket som
möjligt vårda sin på smedjegården derstäde? insatte

själsfrände, Ulstadius. Slutligen blef ban inspektor

på ett grefligt gods i Finland, der han afled 1701

blott fyratio år garrimal, ännu på sotsängen kraf-

tigt förebådande biskopen ocb presterskapet de-

ras stora andliga förbi indelse. Han lärer icke

bafva saknat utmärktare anlag ocb skicklighet,

samt redan i sin tidigare barndom erhållit djupa

intryck af Guds ord. Med beröm hade han stude-

rat både i Upsala och Åbo, samt isynnerhet gjort

framsteg i geometrien, bvilken länge var hans

egentliga bnfvndvetenskap.

IHItftfed, annex till Fagered, är beläget inom Fa-
urås härad af Hallands län, 3 mil öster från War-
berg. I denna ort finnes god bokskog. I anse-

ende till jordmånens ojemna och bergaktiga be-

skaffenhet, är åkerbruket otillräckligt till ortens

behof; men boskapsskötseln drifves med mera fram-

gång, så att dess afkastning äfven gifver något

till afsalo. Tillverkningen af bolstervar, äfvensom

timmerbygge och bredsågning, utgöra binäringar.

På en uppböjd plan, ^ mil S. om Ullareds kyrka,

finnes en rund stensättning af 8 stenar, som synes

varit ämnade till en andaktsvård. Socknen är

uppfylld af en mängd sjöar och hyser en folk-

mängd af 580 inbyggare på en areal af 11,3^40

tunnl., hvaraf 840 äro sjöar ocb kärr.

Ulltfcsjtt bar fordom varit annex till Svenljunga,

men är nn med denna socken sammanlagdt (se

Svenljunga),

Ulldi»kont. Vid 1828—1830 årens riksdag an-

slogo rikets ständer ett kreditiv af 200,000 R:dr

till inhemska fårskötselns ocb ullproduktionens be-

främjande att af kommers-kollegium till ulldiskont-

fondens forstärkning användas, hvarefter ett ull-

kontor inrättades i Norrköping på grund af kongl.

kuogörelsen d. 19 Mars 1831, då ock ett regle-

mente af samma dag utfärdades. Vid 1834— 1835
årens riksdag förnyades detta kreditiv, som vid

1840—1841 årens riksdag förökades till 300,000
R:dr, bvilket belopp bibehölls vid 1844—1845
årens riksdag. För deona ulldiskont gäller nu-

mera följande: innehafvaren af inhemsk ull får

den samma nti den under kommers-kollegii för-

valtning ställda nlldiskontfond, emot 4 proc. år-

lig ränta, belåna, när ullen såsom underpant blif-

vit till ullkontoret aflemnad. Diskonten öppnas till

lån d. 1 Juli hvarje år ocb tillslutes d. 1 påföl-

jande Nov. Lån beviljas icke till högre belopp

än 50 proc. af det värde, som vid' ullkontoret

blifvit ullen åsätt, eller, om kommers-kollegium

finner detsamma för högt, af kollegium bestämmes.

Lånet bör alltid utgöra fulla tiotal R:dr B.ko.

Lånen beviljas på minst 2 ocb högst 11 månader,

och skall tiden för lånets begagnande så bestäm-

mas, att detsamma till betalning förfaller senast

inom d. 1 påföljande Juni. Upplöpande ränta,

beräknad för jemna månader å 30 dagar, innebål-

les af det utgående» lånet. Producent, som åstton-

dar lån, skall anmäla sig i kommers-kollegii ma-
nufaktur-diskont-kontor, och dervid ingifva: a)

anmälningssedel; b) ett af kamereraren och sorte-

ringsföreståndaren underskrifvet betyg; samt c)

skuldsedel. Ullproducent, eller köpare af inbemsk x

ull, ansva re efter lag för riktigheten af deras be-

tyg och anmälningssedlar. För erhållande af lån,

böra lånehandlingarna till diskontkontoret vara in-

Jemnade senast å måndagen i den vecka, då sö-

kanden vill lånet undfå. Låntagaren kan, innan

lånet är betaldt, få från ullkontoret uttaga ullen,

om ban för lånet ställer annan säkerhet , vare sig

nti borgen eller hypothek af skuldsedlar eller an-

dra säkerhetsbandlingar, efter som kommers-kolle-
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t58 UltOlikont. Ullene.

gium pröfvar. Ull, helåat i diskonten, kan af

låntagaren jemväl öfverlåtas och försäljas till an-

nan man, ocb (Unne, med kommers-kollegii till-

stånd ^ sålunda inträda i förste lånjagarens förbin-

delser och rättigheter. Betalning för. lan å ull

ske genom insättning för kommers-kollegii räkning

ri.0 7 i riksbanken ocb attestens aflemnande till

diskontkontorets kamererare, hvilken, i händelse

insättniogen ej skett inom föreskrifven tid, äger

att beräkna 5 proc. upplupen ränta efter förfallo-

dagen och densamma uppbära. Annorlunda skedd

betalning godkännes icke. Efter fullgjord betal-

,

ning, återfår låntagaren sin skuldsedel jemte betyg

att något binder ej möter för den pantsatta ullens

uttagande, mot erläggaode af de kontoret tillfal-

lande afgifter. Ull, som en' gång blifvit iolemnad

till ullkontoret såsom underpant för lån, hvaröfver

bevis från kontoret erhållits, får ej derifrån ut-

lämnas, med mindre ägaren styrker med betyg

från kommers-kollegium, antingen att lån ej ut-

fallit, eller, på sätt ofvan oämndt är, blifvit be-

tald t, eller ock, att annan nöjaktig säkerhet der-

före blifvit i kollegium ställd. Inbetalas ej låoet

å förfallodagen, äger kommers-kollegium, om ul-

len är i ullmagasinet qvarliggande, 14 dagar der-

efler, föranstalta, att den varder vid ullkontoret

försåld å offentlig auktion, ocb, om åter ullen fått

utur magasinet uttagas, genast genom kollegii ad-

vokalfiskal låta lagsöka vederbörande. Af den in-

flytande auklioossumman bör först gäldas auktions-

kostnaden ocb afgiften till ullkontoret och sedan

lånekapitalet jemte upplupen ränta till dagen, då

insättning kan ske i banken, hvarefter öfverskot-

tet bålles ägaren tiUbanda. Uppstår brist, skall

den af gäldenären fyllas. Med inrättande af ullkon-

toret ocb dertill hörande ullmagasin i Norrköping

,

åsyftas beredande* af tillfälle för inhemsk ullpro-

ducent, eller för köpare af inhemsk ull, att der

kunna inlemna ull, vare sig till förvaring, eller

försäljning, eller belåning, mot underpant af ul-

len f eller ocb till sortering efter konstens anvis-

ning, för att utgöra en tjenlig handelsvara eller

kunna med större fördel användas vid dess för-

brukning. Producent af inhemsk ull, eller köpare

deraf, får alla tider af året inlemna varan till

kontoret för detta ändamål
,
jemte anraälningssedel.

Öfver den inlemnade ullen meddelas bevis utan lö-

sen. Ull, antingen otvättad, eller fuktig, af mal

angripen , unket luktande förmultnad eller s. k. sjuk

,

får ej i magasinet emottagas, ej eller i ringare parti

än 50 skå)p:d. Då sortering af ull begäres, skall så-

dant ske i så många sorter eller klasser, ägaren

det åitundar ocb ullens beskaffenhet medgifver.

Efter verkställd sortering, skall föreståndaren för

sorteringen aflemna till ägaren, utan lösen, en upp-

sats, som utvisar sorteringsutslaget, samt hvilka

fe) > eller utmärkande företråden framför annan ull,

varit att anmärka, öfver värderingen af ull, som
skall belånas, erhåller inlemnaren bevis af konto-

ret, utan lösen. Då värdering af ull endast afser

belåning i uJldiskooten, men icke sker till ledning

för omdömet om ullens värde, köpare och säljare

emellan, så får i sistnämnda afseende ej någon

värdering af kontoret meddelas. Då producent af

ull inlemnar sådan vara till kontoret, med åston-

dan, att den må försäljas, vare kamererareo obe-

taget att, under iakttagande af de utaf ägaren fö-

reskrifna villkor, derom på eget ansvar gå i för-

fattning. Kontoret ansvarar väl för att emoita-

gen ull bebörigen förvaras, ej af obehörig person

uttages, eller på något sätt vanvårdas, samt att

olika ullpartier ej sammanblandas; men icke för

den förlust, som kan appkomma genom intorkning

eller afdamning. Till kontoret iolemnad ull far

ej qvarblifva der längre tid än högst 12 månader,

ty i annat fall skall den inom 1 månad de refter

försäljas å öppeo auktioo vid kontoret, då öfver-

skottet, sedan afgifterna blifvit kontoret godt-

gjorda, bålles ägaren tillhanda. Afgifterna för

inlemnad ull uppbäras af kamererareo vid ullens

utiémnande enligt räkning. Ullen är alltid i un-

derpant för afgifterna. Anledningar till klagomål

emot kontorets tjenstemän anmälas i kommen-

kollegium. För in- och utvägning samt förvaring

af ull, som till ullmagasinet i Norrköping inlenmas,

samt derifrån, inom fjorton dagar dercfter, utta-

ges, erlägges 3 sk. för lisp:det. För hvarje öf-

verskjutande månad, räknad till 30 dagar, betalas

1 sk. för lisp.det, bvarvid iakttages att, om den

tid, ullen varit å magasinet förvarad, med en el-

ler flera dagar öfverskjuter jemn månad, afgif-

terna för den öfverskjutande tiden erlägges såsom

för bel månad. För värdering af ull, som år äm-

nad att belånas i ulldiskonten, erlägges 4 r:st för

i
skalprdet, då ollen sorteras endast i 4 sorlimea-

ter, ocb 8 r:st, allt B:ko, för skålp:det, då ullen,

enligt ägarens åstundan , sorteras i flera sortimet-

ter. För ullkontorets bevis öfver emottagea ill

eller värdering eller sortering deraf, erläggas ej

någon afgift.

Ulle Donde på Hollerud, skall bafva öfverlefot

Digerdöden och derigenom blifvit en rik ocb mäk-

tig man.} om hvilken många sägner i orten vant

gängse, lian skall bafva ägt trenne döttrar, »i

b vilka en ärfde Hollerud (eller Ullerud), deo andra

fick ett hemman ej långt derifrån, som sedaa blef

kalladt Préstgården, och för den tredje, åt hvilken

gubben i den tidens förödelse ej tidigt nog lärer

kunnat skaffa man, byggde han ett kloster, •>

bvars murar nedre UUeruds kyrka sedan skall bafva

blifvit uppbyggd.

Ullene, annex till K I efva, ar beläget 1 mil V.

från Falköping. Marken består mest of sandblao-

dad mylla, som i torra år gifver ringa skörd.

Utsädet är mestadels råg, hafra ocb något korn.

Ängen består mest af mossar, som gifva mycket,

men magert hö. Hästar och kreatur äro af den

orsaken här vanligen små ocb magra. Här finnas

ock goda torfmossar, hvilkas tocf är svart ocb

tung, samt full med näfver och kol, och nyttjas

till alla eldsbebof. På kronoparken Gryten i denna

sockeo finnes god och vacker löfskog af björk

och asp, äfvensom någon ringa barrskog. Sock-

nen håller 320 inbyggare och 12J- hemman pä eD

areal af 3,934 tuool., bvaraf 10 äro sjöar ocb

kärr.
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Cller (myth.). En af Asarne. Han var son af

Thors gemål Sif, eboru af ett tidigare äktenskap.

Han kallas derföre , allmänt Thors stjufson; men
hvem hans egen fader varit, uppgifver icke Asa-
läran. Han tillbads af jägare, emedan han ansågs
vara den bäste skytt i vferlden. Deraf bans namn
jayt-asén ocb båye-asen. Han kallas äfven Skid-

åsen, derföre att ingen såsom ban kände löpa på
skidor, bvilket i de nordliga länderna brakades så

mycket och brakas än i dag i ftorrige, i Lapp-
land och på Island. Uller kallades äfven sköld-

åsen, och sköld kallades stundom af skalderne Ul-

lers skepp. — Enligt Finn Magnusen skalle Uller

vara en sinnebild af vintern.

ITIIerfvad, annex till Mariestad, är beläget | mil

S.O. fram denna stad. Socknen genomflytes af ån
Tidan, vid hvilken här flera mjölqvarnar äro an-
lagda; äfveosom gårdarne Nyqvarn och Tritteholm,

det senare ett säteri om 1 mtl., som blifvit an-
slaget till onderhåll för Flybergska skolinrättnin-

gen i Mariestad, bär äro belägna. Om böst och
vår stiger Tidan öfver sina bräddar och bildar

då 8f slättmarken i socknen ett alldeles öfver-

svämmadt land, ofta på en sträcka af en hel mil.

Detta utgör Utter/ra Mader. Under denna tid id-

kas här tiske med ljuster. Vattnet ligger stundom
qvar ännu under vintern, och af vårflodens större

eller mihdre varaktighet beror sedan till stor del

gräsväxten på madängarna. Åkerbruk, särdeles

med råg, idkas bär flitigt ocb bar god trefnad,

helst jordmånen mestadeh är lera eller svartmylla,

och blott på få ställen sandjord. Socknen hyser
en folkmängd af 973 inbyggare ocb 24| mtl. på
en areal af 7,383 tunn!., bvaraf 350 äro sjöar
och kärr.

lllerud, *edt>a, annex till Kil, är beläget 3
mil N. om Garlstad. Socknen håller 22 J mtl.

med en befolkning af 2,308 inbyggare på en areal
af 28,836 tonni., bvaraf 4,620 äro sjöar och
kärr.

tillerad, tffra, jemte Ransätters kapell ett an-
nex till Kil, är beläget 4 mil N. om Carlstad, in-

nehåller, jemte Ransätter, 29 hemman med en be-
folkning af 4,900 inbyggare, på en areal af 73,571
toool., bvaraf 8,225 äro sjöar och kärr.

Ullcry »lag Omtalas af Danske bistorieskrifvareo

Saxo Grammaticus, bvilken berättar, att då Skå-
Dingarne och Jutlänningarne en gång uppreste sig

•mot Ragnar Lodbrok, blefvo de af honom, -efter

«U skarpt motståod, fullkomligt slagne vid Ullery,
»ära Öresund ocb icke långt ifrån det ställe, der
med tideo staden Landskrona blef anlagd.

^leråker, ett härad i Upsala län, utgöres af 5
*0cknar, nemligen Upsala landsförsamling, Börje,
Nås, Wänge och Läby. Landet består hufvud-
sakligen af nästan skoglösa slättbygder med blott
bär och der spridda bergbackar; vestligast vidta-
ger en låg och sank skogsmark. Häradet inne-
håller 3,192 inbyggare på en areal af 39,041
tannl., bvaraf 375 äro sjöar ocb kärr. Utom Up-
sala landsförsamling, som börer till domprosteriet,
lyda alla socknarna under Ulleråkers kontrakt,
Clletåker, ett kontrakt inom erkestiftet öch tJp-

sala lån, innehåller 6 pastorater, nemligen Bälin-

ge, Börje, Nås, Wänge ocb Läby, Åkerby och

Jomkibl samt Skottunge.

Ulleråker, en by i Simtuna socken af Westerås

län, skall fordom bafva varit en stad med ett

slott, efter bvars murar och stenlagda gator lem-

ningar äonu skola finnas. Sagan öm Upsala-ko-

nungeo Eriks dotter, Thorborg, som bär hade sitt

bof och sitt krigsfolk, då bon belägrades af West-
götha konungen Rolf GÖtriksson, och efter ett

tappert försvar ändtligen måste gifva vika, anses

faäntyda på detta ställe. Här skall ock Svenska

menigbeten bafva samlat sig vid det tillfälle, då

missnöje uppstått emot konung Olof Skötkonung,

ocb Anund Jakob derföre blef vald till medregeot.

Vlfeke är en backig trakt i Ha fstena bys ängar i

Sköfde socken. En tradition säger, att en ko-

nung Ulf, som under en lång regering gjort sig

vördad ocb älskad genom sin tapperbet ocb dygd,

här skall ligga begrafven i en silfverkista. Ek-

skogen på detta ställe bar derföre till baas åmin-

nelse blifvit kallad Ulfeke.

IJIirors, jernbruk i Tolfta ocb Tierps socknar, bar

2 härdar och 1,450 skepprd' privil. årligt smide

af eget tackjero. Hammarskatten utgår med 14

skepprd 10 lisprd. Spik- och manufaktur-smide

finnes här äfven. Skeppar pä Stockholm. Äges

af excellensen grefVe G. de Geer; disponeras af

grefve B. von Plåten.

Ullkulturen inom landet har på senåre tider ge-

nom nitiske bemödanden ernått en ansenlig böjd.

Enligt officiell nppgift om ullkulturen år 1847,

utgjorde antalet af de scbäforier, bvilka samma
år besöktes af direktören L. Hofman Bång, sex-

tiotre, belägna inom landskapen Småland, Blekin-

ge, Skåne, Westergöthland, Östergötbland, Neri-

ke, Södermanland, Westmanland, Upland och Da-

larne. Vid dessa schä ferier räknades ett antal af

17,839 får af ren Elektoral-rnce, 1,800 fflerihos,

120 Disbley, 1,000 Southdowns, 1,501 Mesiiser,

genom croiseriog med djur af äkta racer, eller

inalles 22,260 djur. Med tillägg af djuren Vid de

scbäferier, bvilka af direktören Uofman-Bang be-

söktes året förut, skulle sammanräknade antalet af

får vid alla af honom kända scbäferier uppgå till

33,377; men beloppet är likväl högre, då ännu

flera scbäferier inom landet finnas. De förnämsta

och betydligaste ullpartier, bvilka samma åt in-

kommo till ullmarknadeo i Norrköping voro: från

Börringe 10,038 skålp:d, Hofgården 4,950 skålprd,

Öfveds kloster 2,770 skålprd, Årup ocb Ljungby

2,334 skålp:d, Biby 1,930 skålp:d, Rungafn 1,836

skålprd, Gimmerstad 1,747 skålprd, Hälla 1,666

skålprd, Christineholm 1,660 skålprd, Ullavi och

Nynäs 1,620 skålprd, Haga 1,620 skfilp:d, Lyckas

1,400 skålprd, Gripenberg 1,390 skålprd, Sparre-

bolm 1,333 o. s. v. Värdet af tillverkningen vid

samtliga yllefabrikerna i riket nämnda år oppgidk

till 5,087,298 Rrdr.

ritnäii, ett stångjernsbrnk i Gry(bytte socken, är

beläget vid vestra stranden af sjön Halfvarsnoren,

7| mil ifrån Örebro, bar 1 härd ocb 690 skepp:d

16 lisp.d privil. årligt smide af köpetackjern

,
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bva rföre hammarskatt utgöres med 6 skepp:d. 4

lisp:d 13 skålp:d. Frälsesmidet åtgör 6? skepp:d

10 lisp:d. Äges af friherre de la Graoge'& arfvin-

gar och skeppar pä Götbeborg. Smidesstämpeln

är K. inom eo qvadrat.

Ullatori», med Bollerup, eo sockeo i Iogelstads

härad af Cbristiaostads län, är belägeo 1 | mil

N.O. från Ystad och tillhör 3 kl. reg. & patr.

Marken är dels jemn, dels backig, och rådaode

jordmåoen är sand. Någon torfjord finnes äfveo.

Socknen innehåller 8 J
hemman med 398 inbyggare

på en areal af 2,499 tunnl., bvaraf 35 äro sjöar

och kärr;

Ulltuna» en kungsgård om 12 | mtl. krono, i

Bondkyrko socken, med vidsträckt åker och äng,

bolländeri och scbäferi, bar på senaste åren bli f—

it upplåten åt ett nyligen inrättadt landtbruks-

institot. Äfven detta ställe, bar i sagorna fordom

betat Ulleråker eller "Utiaraktr."

Ullånger, annex till Nordingrå, är beläget vid

bafvet, 4* mil N. om Hernösaod. Marken är

bergaktig, men ändock till en del någorlunda

jemo, med jordmån af lera. Skog finnes på nå-

gra ställen ymnigt. I socknen inskjuter en stor

hafsvik, kallad llldngerspdrd^ hvarest man midt

på sjön ser på pålar byggda små fiskarkojor,

hvilka man begagnar under insaltning af ström-

ming. Byar med ståtliga bondhus träffas bär på
flera ställen i sockendalarna. Socknen innehåller

29 bemman med 1,085 innebyggare. Om area-

len, se Nordingrå,

Ulrik 9 konung Carl XI:s tredje son, föddes i Stock-

holm d. 23 Juli 1684, men afled dersammanslädes

redan d. 29 Maj 1685, och blef begrafveo i Rid-

darholmsjkyrkan.

Ulrika, ett pastorat inom Linkonings stift, är be-

läget 3} mil SS.V. från Linköping ocb tillhör 3

kl. koosist. Det innehåller inalles 10 J
bemman,

börande dels till Walkebo, dels till Wifolka, dels

Kinds och slutligen en liten del till Ydre härad.

Socknen bildades år 1736, ocb bar silt namn af

drottning Ulrica Eleonora. Jordmånen är dels

svartmylla dels sand- ocb örjord. Åkerbruk och

boskapsskötsel äro bär hnfvudnäringar, och tillräck-

lig skog finnes. Inom socknen ligger Ycka kro-

oopark med god barr- och löfskog. Här finnes en

folkmängd af 1,240 inbyggare inom eo areal af

24,022 tunnl., bvaraf 2,000 äro sjöar och kärr.

Adr. Linköping.

Ulrika Eleonora, den äldre, en dotter af ko-

nung Fredrik III i Danmark, föddes i Köpenhamn
d. 11 Sept. 1656, och förlofvades 1675 med Sve-
riges unge konung, Carl XI. I anseende till det

kort derefter utbrytande kriget emellan Sverige

och Danmark, blef förmälningen flera är uppskju-

ten, ocb flera gånger var äfven fråga om förmäl-

ningens upplösande, h vilket hon dock, ehuru med
möda, förmådde hindra. Under kriget sökte bon

så mycket som möjligt medla, ocb isynnerhet vi-

sade bon sig efter yttersta förmåga välvillig emot
de i Köpenhamn fångne Svenskar, (ill bvilkas un-

derstödjande bon till och med uppoffrade sina dyr-

baraste prydlinder. Detta ädelmod, i förening med

ett alltid mildt och vänligt sinnelag, förvårfvade

henne redan tidigt Svenskarnes synnerliga kärlek,

hvilken bon äfven sedan förstod att alltid bibehål-

la. Sjelfva bilägret firades ändtligen d. 6 Maj

1680, på Skottorps sätesgård i Halland, b varefter

han höll silt högtidliga intåg d. 24 Nov. samma

år och kröntes följande dagen. Hon födde sin ge-

mål fem söner ocb två döttrar: Hedvig Sofia, för-

mäld med hertig Fredrik af Nolstein Gottorp, Carl

XII; Gustaf, Ulrik, Fredrik och Carl Gustaf, alla

döda i sin tpäda barndom; samt Ulrika Eleonora.

Efter en i alla afseenden berömlig och alltid oför-

argerlig lefoad, afled bon på Carlbergs slott d. 26

Juli 1693, ocb blef begrafveo i Riddarholms kyr-

kan. Hennes yngsta dotter,

Ulrika Eleonora* den yngre, född i Stockholm

d. 23 Jan. 16458, förestod under konungens sin

broders frånvaro, samt på kongl. rådens anmodan,

regeringen åren 1713 och 1714. Förmäldes d.

24 Nov. 1715 med arfpriosen Fredrik af Hessen-

Kassel, till hvilken hon sedan beständigt byste eo

synnerlig kärlek, alltför ofta likväl störd af den-

nes besCändigt förnyade otroheter. Efter sin bro-

ders, Carl XH:s, död, satte hon sig i besittning af

Svenska thronen, afsägande sig för delta ändamåls

vinnande enväldet; men blef först ordeotligen vald

till Sveriges drottning på riksdagen i Stockholm

d. 21 Febr. 1719, då bon samma dag med sin un-

derskrift bekräftade den utfärdade nya regerings-

formen. Kröntes i Upsala d. 17 Mars och hylla-

des af rikets ständer i Stockholm d. 11 April

samma år. Icke nian skäl misstänktes hon, alt t

afsigt att bereda sin gemål tillträdet till t bronen,

bafva förhindrat fredsslutet med Ryssland, ocb

derigenom befordrat de flerfaldiga härjningar, b var-

för landets kustorter tvenne somrar blefvo utsat-

ta. Slutligen vann bon silt mål, och fick d. 29

Febr. 1720 inför rikets ständer afsäga sig regeriogeo

till förmån för sin gemål. Under dennes resa till

Hessen 1731, ocb under en hans sjukdom 1740,

förde kon någon tid regeringen. Städse utmärkt

af ett stelt, högdraget och frånstötande väseode,

blef bon föga älskad, ocb många rykten gingo till

och med om att hon icke saknat delaktighet oli

sin broders död, bvilka rykten många voro be-

nägne att tro. Hon afled i Stockholm den 24

Nov. 1741 af kopporna, ocb begrofs i Riddar-

bolmskyrkan.

Ulricehamn är en urgammal uppstad vid sjöa

Åsunden i Redvägs härad af Elfsborgs län , belägen

39 J mil från Stockholm och 5| ifrån Jönköping.

Staden bette fordom Bogesund; men bar burit sitt

navarande namn alltsedan 1741, då den, för att

vinna tillökning i sina privilegier begärde ocb er-

höll tillstånd alt få upptaga namn efter drottning

Ulrika Eleonora. Dessa privilegier rörde egentligen

rättigheten att idka gårdfarihandel, och få bandia

med oxar ocb viktualier öfver bela riket, hvilken för-

mån ock vanns. Denna senare handel, som isynnerhet

drefs på Stockholm och Fablun, har dock i senare ti-

der aflynat, nnder det deremot den egentliga gård-

faribandcln ännu äger bestånd och sysselsätter st8
'

dens befolkning samt den närliggande bygden ge*
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nom tillverkningen af en mängd husväfnader samt

bomulls- acb yllefabrikater, som af de kringvan-

drande föryttras. Stadens invånare äga i detta af-

seende lika rättigheter som Borås. Den öfriga

handeln och rörelsen, äfvensom jordbruket, är af

föga betydenhet. Staden styres af en borgmästa-

re ocb äger ett kongl. postkontor, en skola, in-

rättad genom ett Carl IX:s förordnande år 1597,

samt en stadsläkare ocb ett apothek. I fördna

dagar timade bär den olyckan att Sten Sture d. y.,

under ett fältslag mellan Svenskar ocb Danskar på
Asundasjöns is d. t b Jan. 1520, blef skjuten ge-

nom låret, bvaraf ban sedan på hemresan till

Stockholm afled. Staden blef ock vid samma till-

fälle af Danskarne afbränd. Ar 1561 bortgafs det

a. k. Bogesund af konung Erik XIV såsom gref-

skap åt Gustaf Johansson Roos (Tre Rosor), brän-

des 1566 åter af Danskarne, kom en tid derefter

i Stenbockska slägtens bänder, fick år 1627 sta-

pelstadsrätt ifrån Götbeborgs hamn, h vilket dock

för atiagsenbeteos skull snart öfvergafs, och hem-
föll ändtligen genom reduktionen år 1681 åter till

kronan. En större eldsvåda timade bär år 1788.

Stadens folkmängd beräknas till 1,360 personer,

dess hus och tomter äro 79, med 64 tunnl. åker

410 tunnl. äng samt 1,115 tunnl. skog och ut-

mark, tillsammans utgörande 5 mtl. I förening

med Timmelstads, Brunns och Wists socknar ut-

gör Ulricehamns stad ett regalt pastorat af 2:dra

klassen. £ mil i söder från staden ligger lände-

riet Fredriksberg med ett sköot läge och ntsigt

öfver sjån Åsunden.

Clrik»clal » beläget vid Edsviken i Solna socken,

nära | mil norrut från Stockholm, är ett kongl.

lustslott, som först bebygdes af Gr. Jakob de la

Gardie ocb kallades efter honom Jakobsdal; sål-

des år '1669, tillika med Ofra och Nedra Jerfva,

till enkedrottning Hedvig Eleonora, efter hvars v i

barndomen afledne sonson, prins Ulrik (Carl XI.s

son), det fått sitt nuvarande namn; beboddes se-

dermera af enkedrottning Sofia Magdalena, som
bär dog år 1813; upplåts år 1823 till invalidin-

rättning, bvilket dock numera upphört. Slottet

innehåller egen kyrka, ruslkammare m. m. Träd-

gården ocb parken äro vackra ocb vidsträckta.

Wrikzen, Olof, var deo förste boktryckare i

Malmö. En bok, af honom otgifven år 1530, bär

titeln: "Orsagen oc een kortt forclaring paa tben

ny re forma ti, ordinering oc skick om messzen,

predicken oc anden rett Guds tienniste och Chri-

stelig dyrckelse, som begyndt oc gjort er udi den

Ghristeliga stadt Malmö anno Domini 1529."

tJIstadiwi, Lära, prestman i Finland, var en af

dem, bvilka vid slutet af 1600-talet uppträdde

såsom offentlige förkonnare inom detta land af

den sanning, som till gudaktigbet leder. Möjligt

är att dennes och hans anhängares evangeliska

ljus var bristfälligt eller uppblandadt, men omiss-

kännelig var deras välmening, och åtminstone på
slutet af sin törniga bana framställde de hos
sig bilden af Jesu saktmod ocb menniskokärlek.

Troende sig lifvade af den anda, hvarmed det

gamla förbundets gudsmän voro utrustade, sökte

de, såsom "Finlands Profeter", styrka sin kallelse

med liknande åtbäfvor. De gingo blädde i sön-

driga kläder, försakade alla lifvets beqvämlighe-

ter och angrepo kyrkans lärostånd med de hårda-

ste anklagelser. Ulstadins var den förste af desse,

som vittnade om församlingens usla tillstånd ocb

om angelägenbeten af en bättre kristendom. Han
både år 1682 blifvit skollärare i Uleåborg; men
kom snart derefter under en sjukdom till erkänsla

af ett under sin studenttid i Åbo begånget kysk-

betsbrott, så att ban ansåg sig ovärdig att vara

prest. Bland stadens öfriga presterskap, faon ban

ingen vis rådgifvare i sitt andliga bekymmer.

Hans nit att vinna själar för Herran, visade sig no

vid alla tillfällen, och lika mycket som de fleste

ähörarne rördes af hans hänförande och gripande

föreställningar, lika mycket uppretades presterne

deröfver, enär deras högmod icke kunde fördraga

att man ännu ville anse dem för oomvändt folk.

De hatade, skymfade ocb slutligen anklagade ho-

nom inför konsistorium i Åbo. Ulstadius begärde

ocb fick af biskop Gezelius afsked från sin tjenst

ocb befrielse frän sin presterliga ed 1683, hvar-

efter ban i den uslaste belägenhet uppehöll sig i

Åbo, der han ifrigt åstnndade att få undergå of-

fentlig kyrkobot för sina ungdomssynder, bvilket

omsider efter tvenne år äfven beviljades honom.

Sedermera började ban på ett mindre ordentligt

sätt angripa presternes förderfliga lära ocb lef-

verne, inställde sig uti domkyrkan i Åbo ocb af-

bröt predikanten med bårda ord. Nu togs ban i

fängsligt förvar och dömdes att för sin återstå-

ende lifstid arbeta på smedjegården i Stockholm.

Med utsökt grymhet gick detta straff i verkstäl-

lighet. Han nödgades dagligen draga en tung

qvarnsten och ådagalade under allt detta en mar-

tyrs stilla, allt uthärdande tålamod. Efter flera

års utståndna brister och misshandlingar, bvilka

slutligen ådrogo honom en svår sjuklighet, befri-

ades ban väl 1719, vid drottning Ulrika Eleono-

ras uppstigande på tbronen; men då han tillika

förnam, att man ej derigenom erkände bans oskuld,

fortfor ban att frivilligt stanna qvar i fängelset,

dock numera utan fjettrar, och att der fritt öfva

sin andakt samt verka till andras uppbyggelse.

Han afled 1732, ocb blef på Maria kyrkogård he-

derligen begrafven.

VIver» af Tr&lgliu, den nionde lagmannen i

Westergöthland , lärer bafva tillträdt sitt embete

omkring år 1085. Han blef tio år sedermera

afsatt för sina orättvisor och sitt elaka, lefverne.

En annan,

Ulver, Thyrnissoo, bvilken lefde omkring år

1100, namnes såsom den elfte bland Westgötba
lagmännen, bvilket ban säges bafva varit i nära

sexton år.

Uiuea, en stad vid Uraeå-elfven nära dess ut-

lopp, är anlagd år 1620 ocb har sedan 1765

oafbrutet ägt stapelrätt. Husen äro af träd ocb

den förbiflytande elfven är invid staden 450 alnar

bred. Längre ned delas elfven af en holme, kal-

lad ön, i 2:oe grenar, af bvilka den ena är se-

gelbar. Ofvanför staden är elfven deremot ej se-

Del. IV. 21
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gelber, ulan ganska våldsam och strid. Tätt io-

vid staden år bamn, b vars djup vanligen är tio

fot och på hvars södra strand finnas flera små
skeppshvarf, der många fartyg blifvit byggda.

Staden är regelbanden; men endast den förnämsta

af dess gator är stenlagd. Invanarne lefva af

fiske, åkerbruk, baadtverk och bandet. Handeln

drifves bofvudsakligen med bräder, tjära, skinn-

varor ocb fjäder från Lappland, till stor del sjö-

ledes på Stockhholm, men eljest på landtmarkna-

derna. Umeå är säte för landsböfdingen ocb pro-

vincial-läkaren i WesterboMens län. Stadskyrkan

år en korskyrka af träd, enkel, vacker ocb bild-

prydd i det inre. I staden finnes en trivial-skola

ocb en fattigskola. Här är äfven en väl ordnad

fattigvård, dit bvarje fartyg, som tacksamhetslec-

ken lör lyckligt fullbordad sjöresa, om hösten plägar

lemna bidrag. Ett länslasarett och ett länsfängelse

ligga vid vestra stadsporten. Ett landtbrukssäl-

skap är bär äfven organiseradt, bvari landsböf-

dingen alltid presiderar. Förvaltningen derinora

bestrides af ett utskott, ocb sällskapets ledamöter

sammanträda 2:ne gånger om året, nemligen d. 24
Januari och den 21 Augusti. Inom staden finner

man några små trädgårdar anlagda, bvari ärter

och allehanda köksväxter trifvas; äfven bägg och

rönn finnas der planterade, men fruktträd trifvas

icke. Vid elfstranden är ock en hälsobrunn, ' äf-

vensom på den motliggande bolmen, Ön, en änna

mera mineralbaltig källa. Staden har flera gånger

varit besökt, af Ryssarne, såsom sednast i Mars
manad 1809, då en rysk korps under Barclay de

Tollys befäl hit marscherade från Wasa öfver den

tillfrusna bafsviken. En begrafningsplats för lä-

nets stupade Landtväm visas bär äfven. Staden

ftr i kyrkligt afseende ett annex till Umeå lands-

församling. Staden tillhöriga kringliggande ägor

beräknas till 1585 tunnland, hvaraf 78 utgöra åker,

702 äng oab 803 skog och utmark. Utsädet är

400 tunnor korn, 50 råg, 60 blandsäd, 1 5 hafra

samt 150 potatis. Statsbidraget ntgör 5,519 R:dr

banko, fnvånarnes antal uppgår till 1,280.

fjme& landsförsamling utgör jemte staden Umeå
samt Holmö kapell ocb riörnefors's ocb Strömbäcks
bruk ett pastorat af t:s(a klassen reg. Socknen
ftr belägen vid hafvet, invid ocb N.V. om staden,

och är en af de största i Westerbotten. Den ne-

dre eller mot hafvet gränsande delen af socknen

har jemn och slät mark och obetydlig skog, sär-

deles i trakterna kring staden, men öfra delen af

socknen är mera bergaktig ocb har ymnig skog.

Utanför kusten ligger en ansenlig skärgård,- bo-
stående af många större ocb mindre öar och hol-

mar; bland de sednare märkas Bredskår, som äf-

ven är bamn. Boskapsskötsel ntgör här bufvud-
oäring; men derjemte idkas äfven åkerbruk, tjär-

bränning, samt lax- och strömmings-fiske, f sock-
nen råder allmän välmåga. Kyrkan är af sten,

byggd i 16:de århundradet, och har ett vackert
altare. Utom kyrkoherden i socknen finnas 2:ne

komministrar i landsförsamlingen, en komminister
i staden, och en brukspredikant för Hörnefors

1

*

jernbrnk ocb Strömbäcks glasbrak. Till fattig-

vården i socknen hade en i Stockholm afliden

Norrlänning, vid namn Öman, testamenterat ett

betydligt kapital. Socknen är folkrik, men man

bar anmärkt, att bvart 4:de barn bär ej öfver-

lefver första lefnadsåret, b vilken stora mortalitet

man till en del trott härröra af det bär gängse

bruket att uppamma barnen med syrlig mjölk, då

ej mödrarna sjelfva äro närvarande. Landsförsam-

lingen har 7,080 inbyggare, ocb pastoratet inne-

håller inalles 156 ^£ oförm. mtl.

UineÅ LHn. Södra hälften af det fördna We-
sterbotten jemte södra Lappland lades år 1810 un-

der ett Län, hvilket, efter landsböfdiogeresidenset,

som är enda staden i länet, bär namn af Umeå.

Detta län innehåller 2:ne domsagor, den Norra

och Södra, samt 2 fögderier, utom Lappmarkens.

Norra domsagan innehåller Bygdeå, Löfånger,

Burträsk ocb Skellefteå härader, jemte Arvidsjan-

ers ocb Arjeplougs Lappmarker, samt de södra

häraderna Nordmaling, Umeå ocb Degerfors, jemte

Lycksele ocb Åsele Lappmarker. ' Pastorsterna i

lrsta fögderiet äro 8, i 2:dra fögderiet 4, samt

inom Umeå Lappmarks fögderi 9. Större delen

af länet hestår af skog, berg ocb kärr; dock är

landet sluttande ned emot hafvet och marken ut-

med hafsstranden i allmänhet jemn. Utmed elf-

varne ocb vattendragen, som på tvären genom-

skära landet, utplatta och sänka sig äfven de

deremellan framgående bergshöjderna, ocb lemna

der rum för vackra och odlingsbara fält. Jord-

månen utmed hafvet består merändels af sand,

blott på några ställen af lera, men är högre opp

i landet bördigare, intilldess fjällryggen vidtager,

då den åter blir magrare. Floder i länet äro:

öre-elf (som i söder är gräns mot Ångermanland),

Ume elf, som ger aflopp åt Stor-Utnan samt åt

Vendel-elf, bvilken sjelf ger aflopp åt Stor-avan;

Skellefte-eif, som ger aflopp åt Hornavan (den

största sjö i Lappmarken), samt slutligen öfre

delen af Pite-elf. Bergshöjderna inom länet äro:

Sulitetma (just vid nordligaste gränspunkten) samt

Rödfjället, Blackfjället m. fl. Åkerbruket svarar

ej mot länets bebof, ehuru det mycket tilltagit

och en mängd nybyggen öfverallt finnas. Boskaps-

skötsel, som bär till en del drifves vid fäbodar,

är förnämsta näringsgrenen. , Jagt ocb fiske gift*

ock god afkastning ocb tjärbränning är ett bi-

yrke, bvaraf i vissa trakter många bönder blifr*

ganska förmögne. I länet finnas flera jernbrnk

och äfven ett glasbruk, nemligen Strömbdck i Umeå

pastorat. Stora byar, såsom Rödbåck vid Ume-

elfven, anträffas bär ofta utmed elf-stränderna,

ocb frodiga ängsmarker, beströdda med hölador,

utbreda sig omkring dem. Hus, kläder och bobag

äro utmärkt snygga och folkets religiositet röjer

sig äfven i deras husliga andaktsöfningar. Folk*

är här i allmänhet laglydigt, sedligt, gästfritt och

välmående. Skolinrättningarna äro mest atnbuli-

toriska. Socknarna inom första fögderiet aro.

Umeå med tillhörande annexer, Wäonäs, Säfvar,

Degerfors, Bygdeå med Robertsfors Bruk, Nyk-

tra, Nordmaling ocb Bjurbolm, samt inom 2:dra

fögderiet: Löfånger, Skellefteå, Nordsjö och Bur-
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träsk med Jörns kapell. Inom länets lappmark

ligga sockoarne Arfvidsjeur, Arjeploug, Lycksele,

Stenseje, Sorsele, Äsele, Wilhelmina, Fredrika

ocb Dorotbea. Länet innehåller 809 £ mil. och

eo folkmängd af 55,256 inbyggare på eo areal

af 16,826,911 tunnland, hvaraf 1,225,000 äro sjö-

ar ocb kärr.

Umeå. Klff. Dess betydligaste fall inom lappmar-

ken äro: Bötefors, Tuggemelejors , Hedfors och

Grundfort. I närheten af Degerfors gör den ock

betydliga vattenfall. Mellan Degerfors ocb Wännäs,

Tid bvilket sednare ställe Wendel-elfven straxt ne-

dan före infaller, har el fven höga stränder, qfver-

allt betäckta med byar,, som litet emellan åtskil-

jas af länder , åkerfält och ängar. Elfven bildar

nästan oupphörligt vattenfall och strömdrag; så-

dana förekomma bär såväl vid Norrfors som vid

Söderfors, på bvilket sednare ställe Ryssarne om
sommaren år 1809 ville återställa den rifna bron,

för att öfveiföra sina kanoner, men hindrades af

det häftiga strömdraget, bvilket denoa gång räd-

dade Norrlands nedra provinser från deras inva-

sion. Ej långt nedanför Wännäs förekommer Fäll-

for», som är ett af de märkvärdigaste vattenfall

i landet och i bvars närhet, på vägen åt Wännäs,
vid fäbodarna, tvenne vattenqvarnar och en fin-

bladig sågqvarn .äro anlagda. Floden är på vägen

bit delvis farbar med båt, men vid Fäll forsen bar

den 3:ne särskilda fall och dess vattenmassa rasar

der ned öfver nakna klippor med ett förfärligt brak.

Vattenmassan är, enligt Schobert, här sä stor, att

Rbenströmmens fall vid Scbaffbausen ej dermed

kan jemföras, och täta daggmolo bvirfia utor det

outgrundliga djupet upp emot bimmelen. Nära

vattenfallet ligger byn Fä II fors. Ofvanom Fällfors

går ej laxen, men vä] finnes eljest ymnigt ,fiske

i elfven. Vid forsens slut vidtager en vacker

skogsstrand, och längre ned, närmare staden Umeå,
förekomma äfven vattenfall i elfven, som likväl

ej kunna jemföras med Fällfors. En mil nedanför

staden bildar elfven slutligen en stor vik, som
kallas Umeå fjärd, och utfaller slutligen i Bottni-

ska viken i två armar, hvilka kringflyta en ö,

vfd namn Obola. Derutanföre vidtager Qvarken.

linsens, komminister i Hede socken af Nerjeåda-
len på 1660:talet, säges först ha/va lärt bönderne
i orten att nyttja fönster af glas, hvilka efter

bans tid der blifvit allmännare.

linden är en ansenlig sjö i norra WestergÖtland,

mellan Wettern och Lilla Tiveden, sträckande ,sig

från Edsån, som i söder deri utfaller, utmed Ti-

veden allt till Undene-botten i norr, der ban bil-

dar en lång vik mellan Tiveds-, Undenäs- och
Finnerydja-landet. Vikar deraf äro: Nols- och
Har- eller Ha f- viken. Sjöns böjd öfver bafvet

skall vara 394 fot.

UndenKa, jemle Halloa ocb Skogens kapell, ett

konsistoriellt pastorat af 2:dra klassen , är beläget
i Norra Wadsbo härad af Mariestads län, 3J mil

0. från Mariestad, mellan sjöarna Wiken ocb Un-
deo, samt Götha kanal och Wettern. Detta pa-
storat ntgör en ansenlig skogs- och bergsbygd
och är det vidlyftigaste inom Skara stift, inne-

fattande en omkrets af minst 12 mH. fcono-
aUmänningen Ulla Tiveden jeatie flera skatte- och

frälseskpgar äro här belägna. Bergen äro bär

ömsom flata ocb kala, ömsom med jord öfver-

täckta. De bekantaste de ribb»od ocb som tillika

äro tandkänning för sjöfarande, äro: Bolakullen,

Stora Fjället, Waberget , WaMekkf, Högkant, Lilla

. och Stora Troilkyrka samt Stora Bullerberget. Från

en annan bär befintlig höjd, kallad Fjällen, har

man utsigt nästan öfver hela Tiveden, som sträc-

ker »ig i norr ocb vesier om socknen; i det s. k.

Hökoberget är en ingång af 3 alnars böjd och

bredd till ett innanför varande mm, som är så

högt och rymligt, att 12 personer der kunna

rymmas; ocb i Beiyvattenberget är en omkring 4

alnar hög och 2 alnar bred, öfverallt slät och

likasom fejad urholkning, kallad jättestol. Jern-

malm ocb Brunsten (Magnesia Nigra) samt Man-
ganoxid finnas bär på flera ställen. Wettern ut-

gör församlingens östra gräns, från Igelbäcken i

norr ända till Röresund i söder, der Carlsborgs

fästning är anlagd. De bit börande förnämsta öar

äro, Kyrkogårdsön ocb Åxlollen, af hvilka den

förra säges bafva fått sitt namn deraf, att en

mängd folk skola på 2:ne båtar bafva ditkommit,

för att rädda sig undan den i Magni Smeks tid

börjande digerdödeo, hvilka dock bär alla aflidit

ocb blifvit beg rafna. Bland sädesslag odlas bär

mest råg och bafra, dernäst odlas potatis och

idkas linodling. Boskapsskötsel och fiske synes

ock bär vara mera gifvande än åkerbruket. Fol-

ket är ock mycket fallet för bandaslöjder. Blaad

större egendomar i denna socken märkas: Sannum,

ett säteri om 2 mil., Forsviks säteri och bruk,

Granviks masugn (se dessa ord), säterierna Bock"

sjö, Fräckstad ocb Gammalrud , Fredriks/ors's bruk

eller Satra, beläget vid Edsån, med 2:ne ämnes-

hamrar af 1100 skepp:ds smide, samt Åbyholms

bruk och masugn , den förra med en ämnesbam-
mare ocb 800 skeppeds smide. I sydvest från sjön

Wiken ligga de s. k. Wtkaskogar och i pastora-

tets sydöstra hörn ligger Bottensjön, som genom
Rödesund bar aflopp i Wettern. Socknen bar ett

folkmängd af 5,425 inbyggare och 31 J mtl. på

eo areal af 94,539 tunnland, hvaraf 22,400 äro

sjöar och kärr. Adr. åiariestad.

tJniterni&Jn kallas uti målarekonsten då man på-

lägger de första färgerna, för att gifva sitl ar-

bete det första utseendet, ehuru nästan alla dessa

under arbetets fortgång sedermera täckas af an-

dra färger. Detta är motsatsen a& hvad man
kallar: å la prima.

Understen* En stillastående reverberfyr står på
klippan Understen, belägen* i södra Qvarken. Fy-
rens sken är 84 fot öfver vattenytan, ocb synes i

klart väder på 3 j- mil. Denna fyr blifver isyn-

nerhet en god rättelse för fartyg, som komma
från Bottniska viken och erna sig öster om Gräs-

ön, igenom den trånga och grundfulla Qvarken.

Understttllninejemavl. Dermed förstås sådana

brottmål, bvari underrätt ransakar och dömer,

meo bänskjuter utslaget till hofrät tens vidare pröf-

ning. Dessa brott, hvilka i lagen kallas för grof-
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164 Undersvik* Ciidera&ker»

vare, äro följande: 1) då någon gifves sköld för

det, som å lif eller ära går; 2) försmädelse emot

God, ehvad den af oppsåt eller obetänksamhet

skett; 3) gäckeri med gudstjensren, men ej fylle-

ri eller oljad i kyrka; 4) hvarjebanda vidskepel-

se; 5) falskt mynt och dess utprånglande, 6) tve-

gifte, med bvad dertill börer; 7) tidelag; 8) mord-

brand; 9) högg och slag å egna, eller stjof- och

svärföräldrar, så ock oqvädingsord emot dem; 10)

barnamord och förgöring m. m., som omtalas i 16

och 1? kap. Missgernings-Balken; 11) brott mot
qvinnofrid; 12) brott emot kyrko- ocb rättegångs-

frid sam t sådana edsöresbrott, å bvilka böter,

jemte fängelse med eller utan arbete, äro i Kongl.

Förordn. d. 20 Jan. 1779 utsatte; 13) dråpmål,

ändå att straffet vid hel eller balf mansbot eller

vådabot stadnar; 14) kyrkotjafnad ; 15) annan

stöld tredje gången; 16) tredje resan inbrotts-

stöld, äfvensom första ocb andra resan, derest ej

synnerliga omständigheter förekomma till straffets

lindrande; 16) tvefatlt hor; 17) bodrägt; 18)

egenvilliga pålagor i konungens nndersåtare; 19)

kronans och allmänna medels tillgrepp; 20) kopp-

leri och skörlefnad; 21) lägersmål i förbudna leder,

dock ej emellan syskonbarn; 22) domstols och

konsistorii utslag, angående prests förbrytelse af

så grof beskaffenhet, att embetets förlust påstås;

23) tryckfrihetsmål; 24) delaktighet i ofvannämn-

de missgärningar. Är den, som sådant brott eller

delaktighet deruti tilltalas, jemväl för annan för-

brytelse anklagad, varde utslaget, i bvad det ho-

nom rörer, i hela dess vidd hofrätten underställdt.

J underställningsmål skall underrätt i staden, inom

\i dagar, ocb på landet inom 1 månad, från den

dag slutligt utslag gifves, protokoll och utslag

till hofrätten insända, vid 3 dalers dagabot. Hof-

rättens utslag, hvarigenom någon är ansedd saker

till döden, skall Kongl. Maj:t hemställas ocb för-

blifva hvilande, tills Kongl. Maj:t sig utlåtit, så-

väl i bufvudmålet rörande dödsstraffet, som ock

öfver bvad påföljd kan träffa de för delaktighet i

brottet tilltalade personer.

Under*vik , annex till Arbrå, är beläget 6J mil

N.V. från Söderhamn. Socknen är bland de minsta

i Helsingland. Jordbruk ocb linsäde äro allmo-

gens hufvudnäringar. Hemmantalet är 21 1- med
en befolkning af 690 inbyggare på en areal af

21,569 tonni., bvaraf 3,800 äro sjöar och kärr.

Undertaket»» jemte Mörsill, Åse och Kall, ett

pastorat i Jemtlands södra fögderi, är beläget 6

mil V. fr&n Östersund och tillhör 3 kl. konsist.

Detta pastorat upptager 68 qv.mil eller hela nord-

vestra Jemtland, stöter i norr ocb vester till Nor-
rige, i söder till Herjeådalen och i öster till mel-

lersta Jemtland. Körväg går genom socknen till

Trondbjem. I de fyra kyrkorna hålles gudstjenst

hvarannan söndag, ty kyrkoherden ocb en kommi-
nister utgöra hela prästerskapet, så framt desse

ej på egen bekostnad vilja hålla sig en medbjel*

pare. Folket lefver i allmänhet enkelt ocb oklan-

derligt; få fattige ocb få rike finnas i socknen:
de fleste lefva i medelmåttigt välstånd. Marken
är bergaktig och uppfylld af sjöar, kärr, mossar

och andra oländiga trakter. Åkerbruket är svagt

ocb säden mognar sällan; men då det sker, år

den serdeles god. Förnämsta näringsgrenen är

boskapsskötsel, och man bar närmare och aflägs-

nare fäbodar, de senare belägna långt in på fjäl-

larna. Smöret blir bär förträffligt. Äfven bergs-

bruk idkas, särdeles med koppar, som brytes ur

Bjelkesgrtifvan, vid norra foten af Skuta. I Åse

socken brytes äfven tälgsten. Jagt ocb fiske id-

kas bär ock med fördel. Jemtlands-elfvens första

källfloder, Kallströmmen ocb Ena-elfven bafva här

från fjällryggen i vester sin första upprinnelse och

förena sig straxt nedanom Undersåkers kvrks i eo

stor sjö. Kring Ena-elfven är socknen mest be-

bodd, men dess vidsträckta skogsmark sträcker sig

mot Herjeådalen. Vid Undersåkers prestgård fin-

- nes en hälsobrunn, som i fordna tider såsom häl-

sokälla vidskepligt besöktes. Luften är bär gan-

ska sund, invånarne särdeles friska och uppnå ofta

bog ålder. 1 missväxtår äter man dock barkbröd

och barkgröt. Vid jultiden hör man här ofta ett

häftigt buller i luften, eller så kalladt luftdön,

utan jordskakning: ett jeml, ihåligt ocb doft ljud,

som icke liknar åska, men stundom är förenadt

med blixt eller ljungeld. Man tror i orten att nå-

gon förändring i väderleken deraf förebådas. 1

pastoratet finnas tvenne beständiga skolor, nemli-

gen bruksskolan i Husa och skolan i byn Hjerpe.

Undersåkers kyrka är af sten och mycket gam-

mal; ett katbolskt rökelsekar finnes ännu i sakri-

stian. Komministern i Undersåker är själasörjare

för de Lappar, som på Undersåkers (äfvensom Of-

ferdals) fjällar föra nomadlefnad. Antalet af lapp-

familjer inom Undersåkers pastorat räknades år

1816 till 39, utgörande renlappar, som aldrig helt

och hållet öfvergifva fjällen. Sjelfve kalla de sig

helst Finnar. Deras gudstjenst förrättas på Sven-

ska språket, hvilket de rätt väl förstå, ehuru de

sins emellan tala Lappska. Denna gudstjenst hål-

les dock endast några gånger om året offentligen;

för öfrigt läsa Lapparne sjelfve bvar söndag i sina

kojor en predikan ur någon Svensk postilla. Reo-

kött och hudar äro dessa Lappars saluartiklar, mot

bvilka de tillbyta sig bränvin ocb tobak, som de

mycket förbruka. De äro i allmänhet svagt bygg-

de, men vige ocb i denna trakt snygge, fridäl-

skande, tjenstfärdige och gästfrie, ehuru stundom

egennyttige och misstänksamme. Deras klädsel

börjar alltmer närma sig den Svenska, ocb många

nyttja linne i stället för den eljest brukliga an-

dre vallmarsklädningen. Deras kojor bestå af kä-

gelformigt sammanställda stänger, som öfver dessa

äro klädda med vallmar ocb upptill med gran*

bark, ris ocb barr, eller ock med mossa och torf.

Sina måltider hålla de blott 2 gånger om dagen,

nemligen kl. 6 om morgonen ocb 6 om aftonen,

ocb äta mindre än Svenskarne. Giftermål emel-

lan Svenskar och Lappar förefalla icke, ehuru de

eljest lefva fridsamt med bvarandra. Venerisk

smitta, som eljest, sårdeles genom krigen oco

fremmande köpmäns genomfärd, letat sig väg äfven

till Undersåkers bygder, bar dock bland den Lapp-

ska befolkningen icke försports. Pastoratet bål-
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ler 44 i hemman med en befolkning af omkring

3,500 invånare på en areal af 1,588,022 tnnnl.,

bvaraf 150,000 äro sjöar och kärr. Ådr. Öster-

- sond.

^Tndtsrvlaiiiiigsverket är måhända bättre och

allmännare ntbildadt inom vårt fädernesland, åt-

minstone bvad vidkommer det lägre folkets upp-

fostran, än inom de flesta af Europas öfriga län-

der. Då uti Sverige knappast 6nnes en person

bland tusende, som icke kan läsa, är förhållandet

deremot t. ex. uti sjelfva det annars så upplysta

Frankrike, sådant, att icke fjerdedelen af dess be-

folkning lärt att läsa i bok. I afseende åter på

den högre undervisningen, torde likväl i senare ti-

der flera andra nationer bafva hunnit framföre oss,

hvilket mera än någonting annat bevisar, att in-

tet stillestånd i samhällsskickets utbildning får äga

rom, och att det fordrar nästan lika mycken om-
tanka att bibehålla, som att ernå ett hedrande

rum i folkslagens gemensamma häfder. Redan un-

der medeltiden uppstodo tidigt nog flera kloster-

skolor, äfvensom flera katedralskolor blefvo in-

rättade på biskoparnes residensorter ; men den lär-

dom, som meddelades inom dessa stiftelser, åsyf-

tade nästan uteslutande bildandet af blifvande prest-

män, ett förhållande, som i viss mån alltför länge

fortfor att äga bestånd. Upsala akademi, stiftad

af Sten Sture d. ä., ocb våra gymnasier, grund-

lagda under konung Gustaf II Adolfs ocb drott-

ning Christinas regeringstider, blefvo med tiden

förtjenstfulla inrättningar for beredande åt Sveriges

vettgiriga ungdom af tillfällen till den högre lär-

domens inhämtande, bvilken förut måste förvä rfvas

vid utländska lärdomssäten. Förstnämnda akademi,

sedan den länge kämpat mot både inre ocb yttre

svårigheter vid sin första uppkomst ocb ej kunnat

komma till något egentligt flor, uppbjelptes dock

slutligen genom de store kouungarne Gustaf Wa-
sas, Carl lX:s och Gustaf II Adolfs nitiska bemö-
danden till det anseende , att den i fullt mätt kunde

täfla med de flesta utländska universiteter, ocb

Lunds akademi, stiftad på konung Carl XI:s tid,

blef snart en värdig medtäflare till den förra.

Hvad våra gymnasier bidragit till kunskapernas

uppodlande inom landet, intygas tillräckligt af de

senare tvenne århundradenas häfder. Nyligen har

dock, genom en kongl. förordning, utfärdad om
sommaren 1849, deras oppbäfvande eller samman-
slående med lärdomsskolan blifvit anbefaldt, i för-

ening med stadgandena om ämnesläsning, friflytt-

ning m. m. Våra flesta regenter bafva med be-

römvärd ifver nitälskat för den högre undervisnin-

gen och flera af dem befrämjat densamma genom
välbetänkta stadganden. Så t. ex. förordnade ko-
nung Johan III år 1574 att bvar och en adelsman,

som icke var förfaren i bokliga konster, skulle

förlora sitt adelskap; *tt stadgande, som utgjorde

egentliga grunden, hva rföre Svenska adeln vann

ett så högt anseende under sextonde och sjuttonde

seklerna. Allmänna undervisningen, isynnerhet all-

mogens bildning, bar redan länge utgjort ett ämne
för kraftiga bemödanden och allvarlig ompröfning.

Redan konung Carl XI stadgade år 1684, på den

förtjenstfulla biskop Spegels tillstyrkan, att bvarje

Svensk man ocb qvinna borde knnna läsa, hvårföre

det ålades församlingarnes kyrkoherdar, att pröfva

bvars och ens religionskunskap, innan någon fick

begå nattvarden, samt att icke tillåta någon att

träda i äktenskap, som icke blifvit vederbörligen

konfirmerad. Denna visa förordning bar man buf-

vudsakligen att tacka derför, att vår Svenska all-

moge numera räknas till en af de mest religiösa

ocb kunniga folkklasser i Europa. Slutligen bar

regeringen genom förordningen d. 18 Juni 1842,

angående Folkundervisningen i riket, tagit ett högst

vigtigt steg framåt i denna maktpåliggande an-

gelägenhet. Enligt samma märkvärdiga, milda,

men dock tillfyllestgörande förordning är det stad-

gadt, att i bvarje stadsförsamling och bvarje soc-

ken på landet bör finnas en, helst fast, skola med
vederbörligen godkänd lärare. Tvenne eller flera

socknar, börande till samma pastorat, kunna dock

få förena sig om en skola. Der medellöshet, eller

byars och hemmans för stora afstånd hindrar in-

rättandet af fast skola, må tillsvidare barnaunder-

visningen besörjas i flyttbara skolor. I bvarje

skoldistrikt skall finnas en skolstyrelse, i bvilken

kyrkoherden är ordförande, samt med några af

församlingen valde, inom skoldistriktet boende le-

damöter. Denna skolstyrelse uppgör reglementen,

och har inseende Öfver alla inom distriktet inrät-

tade folkskolor, dock skola alla reglementen un-

derställas vederbörande domkapitels pröfning ocb

godkännande. Hvarje skoldistrikt åligger anskaffa

och underhålla tjenliga rum för folkskolan, i kost-

naden hvartill alla inom distriktet boende skola

deltaga, efter samma grunder, som iakttagas vid

kyrkbyggnad. Seminarier till bildande af folksko-

lelärare skola finnas så väl i hufvudstaden, som i

bvarje stiftsstad. Vid antagandet till folkskolelä-

rare görea i första rummet afseende på gudsfruk-

tan och sedlig vandel. Den som skall kunna an-

tagas, bör äga full färdighet i innanläsning, rätt-

stafning och välskrifning, samt skicklighet att un-

dervisa i katekesen, bibliska historien, fysisk och

politisk geografi, fäderneslandets historia jemte

hufvuddragen af allmänna historien, räknekonsten

till ocb med regula de tri uti hela ocb brutna ta),

allmänna begreppen af geometri och linearteck-

ning samt naturläran. Han bör dessutom äga kän-

nedom om växelundervisningsmetboden och skick-

lighet att undervisa uti enkel gymnastik samt uti

kyrkosång. Söker en så beskaffad folkskolelärare

klockarebeställning på landet, bör ban dessutom

äga kännedom och skicklighet uti vaccination ocb

åderlåtning. Minimum af det kunskapsmått de barn,

bvilka af fattigdom hindras att undervisningen i,

folkskolan längre tid begagna, eller också sakna

fattningsförmåga, böra bafva inhämtat, utgöres af

ren och flytande innanläsning, så väl Svensk som

Latinsk stil; religionskunskap och biblisk historia,

till den grad, som erfordras för börjandet af natt-

vardslåsning; kyrkosång; skrifning och räkning,

åtminstone de fyra enkla räknesätten i enkla tal.

Hvarje församling bestämmer, i samråd med skol-

styrelsen, den ålder, vid bvilken barnens skolgång
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bör laga sin början, hvilkeo ej bör uppskjutas

längre än till slutet af det nionde året. Al|a i

skolåldern varande barn böra besöka folkskolan,

med undantog endast af dem, som blifvit af för-

äldrar eller målsmän anmälda att undervisas hem-
ma eller vid något annat offentligt läroverk. Så-

dana barn skola dock pröfvas genom presterska-

pets försorg om de förkofra sig ocb i motsatt

fall ordentlig skolgång dem åläggas. De barn,

som sakna medel att uppehålla sig vid skolan, böra

genom församlingens fattigvård bäruti understöd-

jas. Barn, som ' genom för stort afståod eller

oblid väderlek hindras att besöka skolan alla da-

gar, må stundom få stanna bemma, under förbe-

håll, att föräldrarna egna dem sorgfällig vård och

undervisning. Föräldrar, som tredskas att skicka

sina barn i skolan, må förut varnas af präster-

skapet, sedan af kyrkorådet, ocb om detta icke

bjelper, få barnen tagas från dem ocb öfverlem-

nas till andras vård. Kostnaden för sådana baras

uppfostran skall i laga ordning hos föräldrame

utmätas.

Unge» Olof von» son af inspektören Olof Olofs-

son Unge, föddes den 2\ Maj 1672 ocb blef en

af de få, bvilka på konung Carl XH:a tid lycka-

des att förvärfva sig någon bjelteära till sjöss.

Han började sin tjenstgöring 1690 såsom volon-

tär under amiralitetet; men gick sedermera med
nådigt tillstånd uti utrikes krigstjänst, samt ut-

märkte sig der uti åtskilliga sjöslag genom en

sådan tappertret och manlighet, att då ryktet der-

om kom hit till Sverige, han 169? befordrades

till underlöjtnant vid flottan. Genast derpå reste*

nan ånyo ut till Portugal. Under tiden befordra-

des han i 699 till öfverlöjtnaat och 1700 till

extraordinarie kapten, samt beordrades sistnämnde

år på örlogsflottan, som då låg vid Köpenhamn,
för att understödja Jandstigningen på Seeland. Här-

vid ådagalade han en sådan hurtighet och man-
dom, att honom anförtroddes det ansvarsfulla värf-

vet att sedermera öfverföra hela transporten från

Carlskrona till Lifland, bvilket han äfven med
skicklighet och klokhet utförde, bvarföre han ge-

nast befordrades till ordinarie kapten. De följande

åren ombet roddes honom äfven flera gånger att

öfverföra transporter till Rewal och Daotzig,

bvilket ban alltid med lycka och otan förlustet

verkställde. År 1709 kommenderade ban fregat-

ten Pbcenix, med bvilken, ocb en besättning af 300
man, han inlopp vid kusten af Ingermanland, för

att, efter befallning, bortdrifva några vid stran-

den posterade ryska trupper, bvilka han så tap-

pert angrep, att de bals öfver bufvud måste öf-

vergifva sina förskansningar, samt lemna ett ma-
gasin, sex kanoner ocb fyra morsa re i sticket.

Efter denna bragd, anförtroddes honom följande

året befälet öfver örlogsskeppet Westmanland, med
bvilket han sedermera alla år gick till sjöss, an-
tiogen i förening med den öfriga örlogsflottan,

eller ock eljest allena på allehanda kryssningar,
bvaronder ban vid flera tillfällen utmärkte sig, i

synonerbet nnder transporten till Wismar år 1714.
Derefter befordrades han 1715 till kommendör,

1722 till Scbontbynacbt, och 1734 t31 vice anj-

*a|. Slutligen föxprdnades han att tillika Tara

lfpmmendant i CarUkroqa. Han afled hastigt af

slag uti Amiralitets-kyrkan i sistnämnda stad den

2? Maj 1737. År 1712 hade han till en rättvis

belöning för sina många och stora förtjänster blif-

vit upphöjd i adligt stånd,

Unge 9 Pehr, en son af inspektören Jakob Unge

ocb fru Brita Rosén, syster till den nktbare ar-

kiatern Rosensteio, föddes den 15 Februari 1734

och blef 1752 student i Lund. I början använde

ban sin tid derstädes på filosofiska och teoretiska

studier; men valde snart läkarevetenskapen till titt

bufvudyrke. Efter åtta års vistande vid universi-

tet for ban 1760 till Stockholm, för att göra

tjenst på serafinier-ordens- lasarettet, ofva sig uti

anatomien och afböra föreläsningarna uti barn för-

lossningskonsten. År 1762 promoverades ban till

medicine doktor i Lund, bvarpå han återvände till

Stockholm ocb sysselsatte sig der någon tjd dels

med anatomiska dissektioner, dels med medicinsk

praktik, till dess han mot slutet af samma år,

såsom tillförordnad prosektor, reste tillbaka till

Lund. Utnämnd 1764 till provincial-läkare i Mal-

möbus län, innehade han sedan denna beställning

nti nära trettiotvå år, under hvilken tid ban ut-

märkte sig genom det största nit ocb en verk-

samhet, som allmänt gjorde honom ansedd öfver

bela orten för en särdeles nyttig ocb skicklig läkare.

Ban var den förste, som införde koppympningen i

Skåne, ocb satte för öfrigt bela medicinalverket inom

länet uti ett förbättrad t skick. År 1796 erhöll han

på begäran afsked från sin pro vincial- läkarebefatt-

ning; men förordnades vid samma tid till inten-

dent vid Ramlösa brann, der ban genast företog

sig att utstaka plan till beqvämligere byggnader

fpr brunnsgästerna m. ro., och efter dera erhållen

nådig stadfästelse, började han ofördröjligen ar-

beta på verkställandet. År ISO 5 blef ban R.

W. O. ocb erhöll 1808 afsked från brunnsinten-

dent-befattningen. Slutligen kallades han år 1811

till hedersledamot af Collegium Medicum. Haa af-

led den 7 Oktober 1812. Medicinalrådet Hedin

bar låtit införa bans porträtt i sina Vetenskaps-

handlingar för läkare ocb fältskärer. Flera af ho-

nom utgifna afhandlingar ocb emhetsberättelser,

vitsorda bans lärdom och djupa medicinska kun-

skaper.

Unglas, Petra*, Hans födelseår och föräldrar

äro okända; man vet icke om honom något viss

,

förr än ban omtalas såsom skeppspredikant på «r*

logsOottan i kooung Erik XJV:s tid, hvilken sy*»

han innehade i sex år. Derefter blef ban antage»

till hofpredikant bos hertig Johan, ocb var troli-

gen _ denne herre följaktig pe bans resa till Ejg

land. Huru länge haa sedan uppvaktade i J°

UI:s bof är ej med säkerhet känd t; men danW

blef ban befordrad till kyrkoherde uti Hultsjo oc

Wäster härad i Smaland, bvilka församling*'
"

sedan med stor berömmelse förestod nti nära *

tio år, tiJl dess ban nti en ganska hög ålder aö

Hans son, n u fö

Unajtei*, Jolianpea Pefjri, född i B^m
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Småland, studerade uti Wexiö ocb derefter i Wit-

tenberg med den utmärkelse, att kyrkomötet i Up-
sala 1593 tilldelade honom ett stipendium, för att

anno en gång företaga en utrikes resa. Vid hem-
komsten utnämndes han till rektor vid skolan i

Wexiö, bvilket kan fortfor att vara till år 1603,

då ban blef domprost dersammanstädes. -Slutligen

erhöll ban 1607 konung Carl IX:s fullmakt att

vara verklig superintendent i Kalmar, lian blef

således den förste superintendent i riket, b vilken

hade lika makt ocb myndighet som en biskop.

Medan Kalmar 1611 ocb den följande tiden var i

Danskarnos bänder,' flyktade ban från staden ocb

uppehöll sig pä landsbygden, der han höll flitiga

visitationer och för öfrigt skötte sitt kall med
mycken ifver. Under konung Gustaf II Adolfs

kröning 1617 sjuknade han i Stockholm, ocb dog

kort derefter.

Coioosresreoterne* Så hafva uti våra bäfder

de utländske regenter blifvit benämnde, bvilka

styrde under den tid, som Kalmare-uoionen ännu

ägde bestånd, åtminstone till namnet. Dcsse voro

drottning Margaretha samt konungarna Erik XIII

af Pommern, Christoffer af Bäjero, Christian af

Oidenborg, Johan II eller Hans, och Christian Ty-

rann, bvaremot de Svenske Carl VIII Knutsson ocb

Sturarne icke vanligen räknas till unionsrcgenteme,

ehuru de afven styrde på samma tid, men endast

öfver Sveriare. Desse unionsregeoter hafva blifvit

ganska olika bedömde af Danske ocb Svenske bäf-

datecknare. Då Danskarne i allmänhet prisa dem

och kalla dem goda regenter, klandras de deremot

gemenligen högst bittert af Sveriges bistorieskrif-

vare, bvilka för det mesta i dem se endast för-

tryckare, plundrare och tyranner. Detta sednare

omdöme bar förmodligen haft sin grund uti det

inbördes hat, som under Kalmare-unionens tid och

länge derefter s.täodigt lågade emellan Danskar och

Svenskar, samt bvilket förledde dem, som då skref-

vo vår historia, till en ofta nog alltför stor par-

tiskhet. Flere af unionsregenterne förtjena inga-

landa det hätska klander, hvarmed de sålunda blif-

vit öfverhopade. Drottning Margaretha förde en

klok ocb kraftfull regering, hvarunder landet fick

njuta ett lugn ocb en ordning, som, i jemförelse

med den nästföregående tidens oroligheter och fa-

ror, hade bort med tacksamhet och erkänsla vär-

deras. Den dålige och obetäoksamme Erik af

Pommern förtjenade allt det klander, ban fått upp-

bära; men hans efterträdare Christoffer af Bajern

bar deremot icko begått någon enda handling i

Sverige, bvarföre han med rättvisa och billighet

kan fördömmas. Christian af Oldenburg, saktmo-

dig ocb mild till sinnes, förde några år en lugn

ocb berömlig regering. Att ban sedan bekrigade

sina, såsom ban med allt skäl ansåg, upproriske

Svenske undersåter, kan af en oväldig historie-

skrivare icke mera klandras, än hvarje annat krig,

ocb hans son, den milde ocb gode Johan II be-

gick, under den korta tid ban styrde bär i landet

såsom konung, ingen gerning, som billigtvis kan

kallas olaglig, våldsam eller orättvis. Christian

ll:s tyranni var rysligt; men hade en icke oför-

klarlig grand i de mäktige Svenske herrarnes ty-

gellösa öfvermod och egna brottsliga beteenden.

Den styffaderliga hand, bvarmed unionsregenterne

tycktes styra Sverige, ocb den afsigtsmässiga för-

summelse, af Sveriges sanna intressen, som syn-

tes stämpla de flesta af deras styrelseåtgärder,

torde snarare böra anses såsom ett uttryck af an-
dan utaf den tid, hvari de lefde, än såsom ett

beräknadt system, bygdt på förstörandet af Sve-

riges välstånd. De mäktige berraroes beständiga

stärnplingar på denna lid gjorde det äfven omöj-
ligt äfven för den bästa ocb mest välsinnade ko-
nung att föra 'en stilla och för landet nyttig re-

gering.

Unnaryct, annex till Stengårdshnlt, är beläget

4 mil S.V från Jönköing. Marken, är dels ojemn
och stenbunden, dels uppfylld af kärr och mossar.

Socknen ligger vid Nissaån; och vid gästgifvaré-

gården Unnaryd, \ mil från sockenkyrkan är ting-

ställe och marknadsplats, der marknader årligen

hållas i Februari ocb September. Inom socknen

ligger Stora Gjökhutls säteri samt Stufveryds såg

ocb mjölqvarn. Socknen innehåller 15 £ mtl. med
en folkmängd af 690 personer på en areal af

18,213 tunnl., bvarnf 780 äro sjöar och kärr.

Viiaaryd, med Jälluntofla, en socken i Westbo
härad af Jönköpings län, är belägen vester om
sjön Bolmen, 11 \ mil S S.V. från Jönköping och
tillhör 2 kl. konsist. Socknen är berjjaktig och
uppfylld af insjöar; skog finnes somligstädes. Fol-

ket skildras såsom stilla och husbållsamt, odlar

numera råg, som bär väl trifves, i stället för det

fordna bafresädet, och har äfven, till följd af sitt

presterskaps nitälskan, börjat minska sin bränvins-

förtäring. En folkskola af egen beskaffenhet, den

s. k. Lihdestrdmska
y
är bär inrättad. En af sock-

nens kyrkoherdar, C. Lindeström, bar nemligen

donerat sin egendom till en fond, hvaraf räntan

skall användas till underhåll för fattiga, men kun-

niga personer, som, intagna å denna fattigvård,

undervisa socknens barn. Fonden utgjorde vid te-

stators död (1826) 9,386 R:dr 14 sk. b:ko. Till

följe af denna anordning hafva de fattigare bar-

nen allt fritt, då de bevista undervisningen. Dom-
kapitlet bar väl hos Kongl. Maj.t förordat en än-

dring i testamentet, för att i stället bekomma en

vexelondervisnings-skola med kunnigare lärare än

Unnaryds fattighjon kunna påräknas vara; men
Kongl. Maj:t har dertill vägrat bifall, dock under

medgifvande, att inga andra fattighjon måtte här

intagas, än de, som ägde bevis om skicklighet och

god frejd. —- Socknen exporterar bjelkar, bräder

och ladugårdsprodukter. Kyrkan är nybyggd, 68
alnar lång ocb med orgel af 15 stämmor. I

socknen funnos, år 1844, 233 bemmansbrukare; 4

säterier, mestadels tillhöriga bönder, äro bär be-

lågne. Socknen innehåller 46
J-
hemman med 1,596

inbyggare på en areal af 34,923 tunnland, bvaraf

7,580 äro sjöar ocb kärr. Adr. Qvarsebo.

Unm, erkebiskop i Bremen ocb Hamburg, räknas

äfven bland de lärare, bvilka vårdade sig om kri-

steodomens införande i norden. Han var den femte

erkebiskopen efter Ansgarius, ocb den ende af
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dennes efterträdare, utom Rirabertas, bvilken be-

sökte vårt fädernesland. Sjuttio år efter Ansga-

rii död for- erkebiskop Unni öfver till den kristna

församlingen i Birka, sedan ban fornt återupprät-

tat de förfallna kristna kyrkorna i Schleswig och

Ribe, samt predikat för bedningarne på de danska

öarna. Vid Unnis ankomst till Birka skall ban,

efter b vad Adamus Bremensis förmäler, der hafva

fonnit allt återförfallet i hedendomen, men med nit

och framgång predikat korsets lära, så att han

snart lyckats åter upprätta den kristna församlin-

gen. Sedan Unni uppehållit sig omkring ett år

uti Birka, beredde han sig att återresa till Tysk-

land, då ban i September månad 935 insjuknade

och dog i Birka, samt blef der begrafven. Sey-

bert, en munk från Korbeys kloster, b vilken, jem-

ie några andra, varit erkebiskop Unni följaktig

på denna färd till Danmark och Sverige, vände

sedan tillbaka till sitt kloster, der han både i

bunden och obunden stil författade Unnis lefver-

nesbeskrifning, bvilket arbete dock, till stor för-

löst för nordens historia, sedermera gått alldeles

förloradU

Hounge socken, belägen i Närdinghundra kontrakt

af Upsala stift, 3 mil N.V. från Norrtelje. Kyr-

kan, byggd åf gråsten, är 39 alnar lång och 15

alnar bred invändigt. Dess byggnadstid är icke

känd; men att sluta af byggnadssättet, synes bon

sannolikt kunna räkna sin ålder från 13:de eller

14:de århundradet. Altaret är, i stället för med
tafla, prydt med ett fristående förgylldt kors.

Gamla vapen af ätterna Bonde, Kyle och van

Lockvin finnas i kyrkan. Folket är i allmänhet

stilla och fredligt sinnadt. Liksom på många an-

dra stallen, vill det helst vidblifva gamla vanor

och bruk, ocb hyser alltid farhåga och tvifvel om
verkställbarbeten af något nytt. Vid jordbruk m.

m. tyckes den regeln temligen strängt vara anta-

gen, att aon ej bör göra annorlunda än far och

farfar, livad deremot klädseln angår, synes dock

denna regel ej gälla. Då det förr bär ansågs

vara en beder för qvinnorna att sjelfva spinna

ocb väfva kläder både åt sig ocb karlarne, täfla-

de en hvar i tillverkning af de vackraste ocb bä-

sta tygerna ocb begagnade bernväfvet äfven vid

högtidligare tillfällen. Nu är det icke så. Det

är en strid mellan lyx ocb fattigdom. Bland så-

dana, som knappast hafva bröd, ar det icke säll-

synt att få se sidenhalsdukar och utländska tyger.

— Bröllopen firades förr med mycken ståt och i

likhet med hvad i andra landsorter var plägsed.

För att förekomma förtrollning, lades en silfver-

slant oförmårkt i brudens venstra sko, bvilken

slant sedan tillföll den brudtärna, som vid brudens

afklädning aflog skorna. Brudgummen var svart-

klädd, med krusadt ocb podradt hår, en blomqvast

på bröstet, samt en piska med snärten knuten vid

skaftet ocb hängd öfver venstra axeln, såsom tec-

ken till hans husbondevälde. I bröllopssalen, bvars

väggar voro pcydda med en mängd ståtliga gra-

tulationer, ocb i hvars tak, öfver den plats brud-

paret skulle intaga, en schal med nedfallande hörn

satt fästad ocb var blomsterbesatt — kallad bröd*

himmel, stod det af maträtter svigtande bordet.

Sedan värdarne arbetat sig väl svettige att slipa

ocb bära gastarna till bords, sotto dessa der i

maklig ro 4 till 5 timmar ocb fuktande bvaraa-

oan munsbit med brännvin. Barpolekarne finga ej

sitta till bords, ty de skulle "spela in" skinka,

stek, tårta o. s. v„ För att skydda sig för

ondt och bevara strängarne på sina harpor, finga

de så kalladt spelmansbränvin, bvaruti lades en

hel hop välsmakande kryddor, såsom h vitlök, kam-
fe rt och dyfvelsträck med flera rara saker. —
Bland skrock kan anmärkas, att allmogen här tror,

att menniskocs och kreaturs sjukdomar, yttre ska-

dor in. m. kunna botas genom läsning af kloka

gubbar ocb gummor. Om någon köper mjölk hos

en annan, måste antingen kärlet föras öfver el-

den eller ett glödgadt kol läggas i mjölken, för

alt bevara mjölklyckan ocb skydda korna att ej

bli modstulna. — Inom socknen märkes Scbebo

brnk, hvarom se detta ord; säterierna Hydinge

ocb Kragsta, hvilka endast äro bebyggda för ocb

brukas af torpare ocb statdrängar vid bruket,

samt säteriet Berga, som äges af direktören ocb

kommendören af W. 0., Carl Arfvedson. Adr.

Norrtelje, Scbebo bruk.

Uplandtf Lagm tio voro uti fordna tider de an-

seddaste och mest inflytelserika personer inom hela

Svea välde. Lagmannen i Upland, eller egentligen

den del deraf, som kallades Tiundaland, förde me-

nighetens talan på de stora allsbärjartingen; han

ägde att tolka lagen och afgöra de mål, som de

öfrige lagmännen icke kunde afdöma; han korade

först, med Upsvea-allmogens bifall, bvarje ny ko-

nung öfver landet, samt hyllade, jemte sina bön-

der, honom vid Mora stenar, innan han derefter

på sin Eriksgata hyllades af de andre lagmännen

och öfriga landskapens menigheter, hvilka instäm-

de uti Uppsvearnes konungaval; han var således

att anse såsom den urgamla folkfrihetens egentli-

ge beskyddare emot konungamaktens möjliga an-

grepp på dess sjelfständigbet. Under hela medel-

tiden fortfor Uplands- lagmannen att vara en högst

vigtig person, ocb flera gånger stadgades under

Kalmare-Unionens tid, att han, jemte erkebisko-

pen ocb drotsen, ägde styra landet nnder konun-

garnes frånvaro från riket. Följande Uplands lag-

män, eller lagmän i Tiundaland, till Gustaf Wasas

tid, hafva häfderna oppptecknat: Wiger Spa,„ eller

den Vise, heden i heden tima, säges hafva lefvat

pålngjald Ulrådas tid ocb tros bafva först sam-

manfattat den äldsta Uplands lagen, bvilken bäraf

blifvit benämnd Wigers flockar-, ban omtalas af

konung Birger nti företalet till den sednare Up-

landslagen. Thorgny den Gamle anses bafva varit

Tiunda lagman på Erik Edmundsson Väderhatts tid,

omkring år 860. Thorgny Thorgnytson lefde pi

Björn Erikssons tid, och bans son, den ryktbare

Thorgny Lagman, bvilken Snorre Slurlesson kallar

den visaste man i hela Svea rike, lefde under ko-

nungarne Erik Segersäll ocb of Skötkonong.

Ragvalder, lagman i Tinndaland i konnng Eraosd

Slemmes tid, vid år 1051, bivistade Danaholms

möte, der den mycket omtalade råläggningen emel-
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• la* nordens riken ägde rom. Näskonung var lag-

man i Tiundaland 1224, oeb Laurents år 1231.

Nits Sixtensson Sporre till Tofla var riddare, riks-

råd oeb Tiondalands lagman på konung Erik Läspes

tid oeb hade dennes syster, Martha , till äkta. Pehr

Andersson till Mobammar, Braheättens stamfader,

ar riksråd och lagman i Tinndaland vid år 1250.

Israel Andersson till Wik kallas Tinnda lagman vid

år 1295 oeh dog 1294. Birger Pehrsson till Fin-

sta, af Brabeätten, var riddare, konnng Birgers

råd oeb Tiunda lagman vid år 1295; kallas lag-

man i öfra Sverige samt lagman i Upländerna åren

1303 och 1315; vid Nyköpings belägring, då

konung Birger efter brodermordet blef utdrifven,

anförde berr Birger Uplands krigsfolk; afträdde

från lagmansbefattningen frivilligt år 1316 och dog
132?. Filip Ingevaldsson namnes' lagman i Uplän-
derna vid år 1317. Israel Birgersson till Finsta,

af Braheätten, var riddare och konnng Magnus
Erikssons råd samt lagman i Upländerna år 1341.

Sedermera förmenas han, enligt några gamla, ehu-

ru icke fullt tillförlitliga uppgifter, bafva varit

i fråga att blifva vald till konung i Sverige af

de med konung Magnus missnöjde berrarne. Stu-

pade i en strid mot bedningarne i Liffland år 1363.

Magnus Greger*son Lama till Arno och Grönsö,

den yngre af samma namn, var väpnare, riksråd

och lagman af Uplandom år 1358, oeb lefde ännu

1371, då han äfven innehade samma embete, ehu-

ru under tiden, eller omkring år 1362, riddaren

oeh riksmarsken Carl Ulfsson Spärre till Tofta kal-

las lagman i Upland. Knut Carlsson Sporre, rid-,

dåre och konung Albrekts råd, blef Uplands lag-

man 1385 oeb dog 1390. Thure Bengtsson Bjelke

till Ekbolmen, Öreby och Wik, riddare och riks-

råd, var lagman i Upland åren 1399, 1409 och

1413. Niklas Gustafsson af Russvik, som förde

en båt med tvenne stjernor i sitt vapen, riddare

och riksråd, var lagman i Upland 1423 och nam-
nes i samma egenskap ännu år 1438. Efter bo-

Dom kom riddaren oeb riksrådet Thure Stensson

Bjelke till Kråkerum, hvilken dock icke länge lä-

rer hafva utöfvat denna befattning, ty redan år

1440 namnes den namnkunnige riksmarsken Bengt

Jönsson Oxenstjerna til) Salestad såsom Uplands

lagman. Knut Stensson Bjelke till Ekbolmen, kal-

lad den blinde, var lagman i Upland år 1451, då

han dog. Efter honom kom riddaren och riksrå-

det Gustaf- Carlsson, som förde ett gumshufvud i

sitt vapen; ban ntöfvade befattningen länge, och

afled ej förrän år 1475. Hvem som efterträdde

honom är ej med visshet kändt, men år 1491 var

Greger Matsson Lilje till Tyresjö, riddare oeb riks-

råd, Uplands lagman; ban dog år 1493. Knut

Eskilsson Baner till Wenngarn , Skedenäs oeb Lindö,

riddare och riksråd, kallas lagman i Upland vid

år 1503, men benämnes år 1509 öfverlagman i

Upland. Riddaren och riksrådet Erik Trolte till

Ekbolmen oeb Lagnö förordnades 1521 till Up-
lands Lagman.

Uppbdrd 9 UppbOrdeniaaw Hvar som svikligen

drager under sig kronans ingäld, stånde dubbel

tjufsrätU Tillgriper någon, vare sig ltronans, stä-

ders, menigbeters eller enskiltes medel, dem ban

i och för embete eller tjenst till förvarande, för-

valtning eller redovisning emottagit, och dem för-

skingrar, miste embetet, förklares ovärdig att i

rikets tjenst vidare nyttjas, oeb straffes med fän-

gelse oeb tjenligt arbete i 1 å 2 år, då det till-

gripna är under, eller till 1000 daler; öfver

1000—3000 daler, med arbete å fästning i 2 å
5 år; öfver 3000—6000 daler, i 5 å 8 år; öf-

ver 6000—18,000 daler, i 8'å 11 år; öfver

18,000—60,000 daler, i 11 å 14 år; öfver

60,000 daler, i 14 å 16 år. Rymmer någon med
uppbörd eller andra sådane medel, straffes ban,

då han ertappas, med 5 års fästningsarbete utöf-

ver bvad ofvan sagdt är. Hvad tillgripet år, skall

återgåidas med 6 procents ränta. Yppas brist

deri, äger den, från hvilken tillgreppet skett, se-

x dan den brottslige straffet undergått, samma rätt

til) bans person, som lagen i allmänhet tillägger

fordringsägare, i anseende till deras gäldenårer.

Fästningsarbetet beräknas efter det tillgripnas buf-

vudstol, utan att ränta dera kommer i fråga. Den
förman, som sjelf eller genom andra, direkt eller

indirekt, begärt eller till låns fått några medel

af dess underbafvande uppbördsmän oeb redogörare,

bör de lånta penningarne återgälda och vara dess

embete förlästig, fast ock ingen skada skett; men
om skada sker, tillika vara ovärdig att någonsin

få tjena kronan. Samma lag vare ock de för-

män, hvilka tillåtit andra att penningar utor pu-

blika kassor till låns taga, bvilket dock ej gäl-

ler för sådana kassor, som till' utlåningar äro be-

rättigade.

Upperyd, ett jernbruk i Skålleruds socken, bar

5 härdar och 2,800 skepp:d priv. årligt smide af

dels eget, dels köpt tackjärn. Hammarskatten ut-

går med 28 skepp:d. Manofakturbamrar finnas

äfven vid verket. Bruket skeppar på Götbeborg.

Åges af C Silfversparre och medintressenter. Dis-

ponent är frib. B. R. St. Cyr. Smidesstämpelq är

ett V med en punkt inuti.

Cppliarad, annex till Rommeled, är beläget 2|
mil S. från Wenersborg, 1 | mil från Lilla Edet.

Jordmånen är dels lera dels sand, och god tillgång

är på skog. Socknen håller 905 inbyggare och 23£
bemman på en areal af 8,586 tunnland, bvaraf

1,020 äro sjöar och kärr.

UpprenaIngar. De upproriska rörelser, bvilka

folket tid efter annan företagit emot landets re-

genter, och bvartill icke räknas de många inbör-

des partistrider, bvaruti olika rootkonungar käm-
pat med hvarandra om väldet, uppgå till ett tem-

ligcm betydligt antal. Den första uppresning våra

bäfder veta omförmäla, var trälen Tunnes långva-

riga fejd emot konung Eigil Tunnadolgr, hvilken ,

först med utländskt bistånd förmådde qväfva detta

uppror. — Hedningarnes allmänna uppror under

Blotsvea emot konung Inge den Äldre var bedee-

domens sista förtviflade kamp emot den öfverbaad-

tagande kristendomen, hvilken dock efter trenne år

gick segrande ur striden. *— Den upproriske Folk-

ungen Knut Johansson Långes fejd emot konung
Erik Läspe är bufvudsakligen att betrakta såsom

D*L IV. 22
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•det ölvcraaodiga adelsväldets kamp emot den allt

mor och mor försvagade konungamak! en. Segern

rid Olustcooimen 1229 beredde företagets fram-

gång; men efter fem års öfvervälde dukade det

4ter nåder genom det blodiga nederlaget vid Spar-

ta Ira 12*4. — Folkung»upproret onder konuog

Waldemar, bvilket af dea kraftfulle Birger Jarl

qväfdes i blod, genom den förrädiska ufrättningen

rid Herrevadsbro 1252, var afven ett adelsväldets

föraök emot kominga makten. — Hertigarna Eriks och

Waldemars uppresning emot sin broder, koooag

Birger, favilken rörelse medförde den skandliga

Hetunaleken 1306 ocb hela rikels delaing, samt

alotligee ledde till det ohyggliga brodermordet vid

det s. k. Nyköpings gästabud 1317, skakade ko-

nungamakten uti dess ioaersta graodvalar ocb under-

gräfde för lång tid deas vederbörliga anseende. —
De missnöjde svenske berraraes uppresning emot

dea gode, men svage Magnus Eriksson 1363, med-

förde utländske regenters inkallande i riket, och

éreg for långliga tider mångfaldiga svåra olyckor

éfver det arma fäderneslandet. — Upproret i öfra

Sverige år 1371 emot konung Albrekt kastade

honom bek ocb baltet i de stores bänder samt

gjorde nästan alldeles slut pä konungamaktens myn-
dighet ocb anseeade. — Adelns uppresning 1388
omot samme konuog föranledde drottning Marga-

rethas inkallande ocb Kal mare-umanen, hvarunder

landet mer an en gång fördes till branten af en

fullkomlig undergång ocb riket sväfvade i fara att

förlora sin gamla sjelfständighet. — Dalalmogens

ocb sodan hela landets allmänna uppresning 1433
under frihetshjälten Engelbrekt, emot konung Erik

XIH af Pommern, lade grunden till räddandet af

rikets sjelfständighet undan det hotande utländ-

ska oket, samt bidrog afven väsentligen att böja

allmogen ar den öfverhandtagande förtryckta ställ-

ning under andlige och världslige herrar, bvar-

ati donsamma nåder tidernas längd allt mer och

mer kommit att förfalla. — Erkebhkopeo Jöns

Bengtsson Oxenstjernas ocb de andliges uppres-

ning 1457 emot konung Carl VIII Knutsson, bvar-

af följde dennes (ördrifvande, förde prestväldet

i Sverige till sin högsta böjd. — Detta vann en

ytterligare förstärkning genom biskop Kettil Carls-

aoa Wases uppror 1463 emot konnng Christian af

Oldenburg, men ledde slutligen till en brytning

omellan adelsväldet ocb prestväldet. — Dalallmo-

gens ocb sedermera hela lanllets allmänna uppres-

ning, 1526, under Gustaf Eriksson Wase , emot
Christian II Tyrann, räddade ändtligen rikets sjelf-

otaedtgbet ocb oberoende, gjorde ett slut på den

olycksbringande Kalmare-unionen, samt medförde

införandet af ea fast och stadgad konungamakt.
— Daljuakarens npprer i Dalarne 1527 emot (Gu-

staf I var katolicismens misslyckade försök att

ladda sig från undergång. — Westgötba-upproret

1529 utgjorde adelsväldets lika misslyckade för-

sök att återvinna sitt fordna anseende, samt ånyo

inskränka den utbildade konungamakten. — Upp-
resningen i Dalarna 1531 var i grunden blott ett

Ytterligare försök af katolicismen att åter göra

ajg gällande. — Dackefejden i Småland 1542, den

farligaste uppresningen emot konnng Gustaf I, fef-

anleddes af allmogens obenägenhet alt onderksiU

*i$ konungamaktens inflytande på en mängd för-

hållanden, som den af ålder varit van att sjeK-

myndigt kanna afgora, och ledde blott till en yt-

terligare inskränkning af böndernes oberoeaée. —
Snapphanarnes upproriska rörelser i Skåne östor

konung Carl XI hade sin egentliga grund uti detta

nyligen eröfrade landskaps fortfarande tillgifves-

bet för sitt ferdna bafvudrike, Danmark. — Dal-

karlarnes uppresning 1743 var blott en partitill-

ställning, som ej ledde till några väsentliga följ-

der. — Vest ra arméens uppresning 1509 emot

konung Gustaf IV Adolf kom ej att fullföljas, i st-

seende till konungens under tiden inträffade afiätt-

ning. — De upproriska rörelserna i Skåne år 1811,

med anledning af förstärkningsmanskapets utskrif-

niag, stillades snart.

Uppror. Samlar sig folkmängd tillhopa, ocb läg-

ger det uppsåt å daga, att med föreaadt våld

sätta sig upp emot verkställighet af offentlig mys-

digbets bud, eller att den till någon embetsåtgiid

tvinga, eller att för sådan åtgärd hämnas: skingra

sig de upprorsmän, på offentlig myndigbets befsll-

oing, ocb låta sig till ordning bringas, då straffes

anstiftare ocb anförare med arbete å fästning fris

sex månader till två år; men de öfiiga våren fria

straff frie. Skingra sig ej upprorsmän, utan rist

trottsigbet emot offentliga myndighetens befallning,

våren dömde, anstiftare ocb anförare till arbete

i fästning från två till fyra år, ocb annan delta-

gare i upproret till sådant arbete från sex måna-

der till två år. Göra upprorsmän våld å perseo,

eller bryta eller förstöra de bus, eller plundra

eller förderfva de annan egendom, då skola de

straffas, anstiftare ecb anförare mod arbete å fiet-

nmg från sex till tio år, och annan deltagare i

upproret med sådant arbete å fästning från två

till sex år; vare ock, för våld eller annan brotts-

lig gerning, sam vid uppror begås, gärningsman-

nen dömd till det ansvar, som derför i lag ser-

skildt stadgadt är. Dräper upprorsman den, son

nppror stilla vill, miste lifvet. Varder upprors-

man dråpen, ligge ogild. Bar någon, mundtligeo

inför menighet eller annan folksamling, eller i skrift,

den ban utspridt eller utsprida låtit, till uppror

uppmanat, straffes, när uppmaningen ingen straff-

bar verkan hade, med fängelse från två till sex

månader. Samma lag vare om den, som annans

skrift utspridt eller utsprida Ii tit, för att deraea*

komma uppror åstad. Till uppröra stillande na

krigsmanskap användas; dock äge det ej å upp-

rorsmän vapen' förr bruka, än den pi stället va-

rande civil myndighet tre gånger ljudeligea i ko-

nungens namn befallt dera att genast åtskiljts,

vid äfventvr ntt vapenmakt eljest anvaades. Of-

vergå upprorsmän så hastigt till våld, att civil-

myndighet ej kan så förfara, som nu sagdt är,

då äge den myndighet förordna, att upproret med

vapenmakt genast stillas skall. Ej må dock, •

något fall, vapen längre brukas, än civilmyedig*

beten finner sådant, för uprorets stillande, nödig*

vara. Mod civilmyndighet förstås bar konungens
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hefalfoingsbafvands, bergmästare eller polismästare

i stad ocb kronofogde å landet, eller den, som i

sådan embetsmans ställe satt är. Är ej civilmyn-
dighet tillstäder, ocb kan ej dess ankemst afbidas,

då åge på stället varande högste militär- befälhaf-

rare sa förfara , som för civilmyndigheten na sted-

gsdt ar. Samlar sig folkmängd tillhopa ocb stö-

rar 1agnet eller allmänna ordningen, utan att dock

lägga å daga aädant uppsåt, som ofvao är sagiH,

ocb skingrar sig ej dea folkmängd på offentlig

myndighets befallning, utan visar trotsighet der*

emet, då skola anstiftare ocb anförare af det upe-

lopp till arbete å fästning från tre månader till

ett år ocb annan deltagare i upploppet till böter

från 10 till 50 R:dr dömas. Öfvcrgå de titt våld

ä persea eller egendom, vare lag, som ofvae> är

segdt. — Bådar någon krigsfolk till uppbrott, otan

konungens befallning, eller håller bemtorlefvadt

manskap samman, att dermed utföra skadlig stamp-

ling emot rikets säkerhet, eller dess inbyggare»

frihet, då skall ingen honom i ty mål lyda, ech

tatste han lif, ära ocb gods. Nu faller fiende

oförtäokt in i landet, ocb kan ej konungens be-

fallning afbidas, då må väl manskap till motvärn

uppbådas; dock varde det straxt kooangen kua-

gjordt.

Uppvidfnaje, ett härad i Kronobergs län, inne-

fattar 7 pastorater ocb 12 socknar, nemnl. Ås-

heda, Elgbult med Helleberga, Algutsboda, Len-

hofda med Ekeberga, Dädesjö med Herråkra, Sjö-

sås med Dref och Hornsryd samt Nottebäck med
Grönbolt. Häradet bar sitt tingställe i Lenhofda,

ocb är förenadt med Konga härad till en domsaga

och ett fögderi. Dess största längd är 7 mil och

bredd 4^ mil. Arealen är 451,588 tunnt., b va raf

31,930 äro sjöar och kärr. Hemmantalet är 458

£

meå en befolkning af 18,429 persooer. Häradssi-

gillet visar ett stort skuggrikt träd, med öfver-

skrift : Stgitlum Opoidinge härad. Lenhofda ocb Dö-
desjö äro häradets högland. Odlingsbågen bar till-

tagit och cirknlationsbruk börjat införas.

Cppvidinsje kootrakt i Wexiö stift består af 7

pastorater, nemnl. Åsheda 2 kl. konsist.; Alguts-

boda 1 kl. koosist.; Elgbult med Helleberga, 2 kl.

konsist.; Nottebäck med Granbnlt, 3 kl. konsist.;

Lenhofda med Ekeberga, 2 kl. konsist.; Dödesjö

med Herråkra, 2 kl. konsist.; samt Sjösås med
Dref och Hornaryd, 2 kl. konsist. Kontraktets

folkmängd lika med häradets, såsom bildadt af

samma socknar.

Uppätitro, med Fleekarp, ett pastorat i Bara hä-

rad af Malmöhus län, är beläget { mil S.S.V. från

Lnad. Utgör ett prebende pastorat åt andra tbe-

olegie professorn i Land. Marken är jemn och

bördig, men skog fattas. Byar inom socknen äro

Stora Uppåkra, Lilla Uppåkra och Hjerap. Inom

Stora Uppåkra reg., der kyrkan är belägen, äro

4j- mtl. anslagna till prebende åt Lunds akademi,

samt 2 mtl. åt Lunds domkyrka. Socknen bar

inalles 815 inbyggare och 18 £ hemman på en

areal af 2,685 tunnl., hvaraf 2 äro sjöar och

barr. Adr. Lund.

Wpasttm* en uppstad, är belägen 7 m# N.V. från

Stockholm på båda sidor om Fyrisån. Stade» in-

nefattar inalles 4£e tomter ech är fördelad i &ae
rotar, namnge* Svartbocks- och Kuegsäogsrotarne

i Öster ech FjenKngsroten vester om åa. Stattot

hette fordom Östra m Aret; ocb hlef omkring år

1270, sedan gamla Uesala börjat efvergifvae,

säte for rikets ärkebiskop. Fjerdingen, sorri rin-

ger på åsen, synes bafva varit först bebyggd, och
den äldsta kungsgården bar sannolikt der stått,

på samma ställe der sedermera erkebtsfco^sgerden

blef uppförd, och nu staltmostaregården finnes. Midt

i ån låg Fyrts- eller Stvdentkolmen , an Qvamkoi-
men, der stadens äldsta lärosäte funnits. Först i

drottning Christinas tid upptogs, på östro sidan otal

åo, stadens nya torg, evarifråa stadens fyra bof-

vodgator ntgå. Svära eldsvådor bafva seoVrmeea,

nnder aren 1702, 1746 och 1809 härjat staden

och förealedt många» ombyggnader. Pyra broar,

bvaribland en i sista åren uppförd af jern, under-

hålla nu förbindelserna mellan stadens östra och
vestra delar. Staden räknade år 1847 inalles 50
egentlige handlande och 154 bondt verksmästare

samt dessutom 16 källarmästare, traktörer 'och

spitqvartersidkare, samt 2f krögare. Sjöfarten be-

drifves af 5 stadens jakter, jemfe % å 3 ång-
fartyg. Det på många minnen rika nuvarande

slottet grondades ftrst år 1548, efbrean år !7#2,
började åter att uppbyggas år 1745, och blott

vissa delar deraf äro numera åter inredda, såsom
till boställsrum åt länets landshöfding ocb lands-

sekreterare, eller inom tornen till slottskyrka,

bäkten o. s. v. Stadens domkyrka, den största i

Sverige ocb ett mästerstycke af Göthisk bygg-
, nådskonst,, började år 1289 att byggas; men bief

först 1435 invigd, ocb helgades då åt S:t Lars,

Erik och Olof,' bvilkas bilder prydde ingångarna.

Inantill är denna kyrka 185 alnar lång, 53 UU
70 alnar bred och 46 alnar hög, förutom en tak-

resning af 1 1 j- alnar. Bland kyrkans grafchor, år

det bakom altaret belägna s. k. Gustavianska cbö-

ret märkvärdigast, och har pä senaste åren blif-

vit prydt med alfresko- målningar af Sandberg på
väggarna, alla föreställande scener nr Gustaf Wa-
sas lefnad. Mindre anseetig är stadens andra kyr-

ka, Trefatdighels- eller s. k. Bondkytkan, bvars

första grundvalar dock torde vara äldre än den

nuvarande domkyrkan. Den är nu egnad Ull dom-
kyrka åt stadens landsförsamling. Flera andra

kyrkor och kapeller, såsom Wårfrukyrkan, S:t

Pebrs kyrka, S:t Eriks kapell m. fl., afvemom ett

franciskanerkloster (uppbäft 1527) vrd den no s.

k. klostergatan, bafva fordom funnits i staden.

Andra nu beGntliga publika byggnader inom staden

äro: Domtrappskuset, fordom begagnadt af kathe-

dralskolan, no af stadens domkapitel; Erkebiskope-

gården vid Odenslund; Domprostgärden; Gillet» hus;

Academia Guttaviana, först oppbyggd af konung
Gustaf II; Konmtorii-huset; Nofocomwm eller Sjuk-

kuset; Skytteonsko, Chemiska och Oeconomiska pro-

festiotis-kusen ) Observatoria Astronomien, som nu

mera äro 2, men det nya ännu ej inredt; Gamla
Botaniska profeuionshuset, numera boställe åt nra-
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sikdirektören; ExercUiihuset; Carolina Rediviva eller

ya bibliotheksbuset, som inrymmer öfver 100,000

Iryckla volymer; Nya botaniska profes$ion*huset

ioom deo fordna kungs- do akademiska trädgården;

samt Akndemtska Qvaren på Qvarnbolmen. Aka-
demien grundlades år 147? af Sten Store d. ä.

och Ja.kob Ulfsson, var onder konong Gostaf I:s

tid i lägervall, onderstöddes med nya anslag ocb

förmåner af konong Carl IX, men vann sin betyd-

ligaste förkofran genom konong Gostaf II Adolf,

som åt densamma skänkte allt bvad farfadern ärft

eller samlat af jordegendom, nemligen 350 hem-
man, dessutom kronotionder af flera socknar, äf-

veosom första granden till en stipendiifond. Lä-
rarnes antal blef genom honom fördobbladt och

privilegierna ökade. Under hans tid nollos äfven

de första theologie och jurisdoktorspromotioner,

den förra 4617, den senare 1629; en filosofie-

doktors- promotion hade redan 1600 blifvit firad,

men någon medicinsk blef här ej hållen förr än

år 1738. Så väl af följande regenter, som äfven

•nskilta personer, bar akademien äfven sedermera

som oftast blifvit ihågkommen med ökade fördelar

eller ga fvor. Den räknar för närvarande 26 ordi-

narie professorer samt 18 adjunkter och 29 do-

center, utom bibliotheks-tjeostemän , exercitii-mä-

stare, språkmästare m. fl. Akademien har ock

inom sig egen jurisdiktion. De studerandes antal

är omkring 1,400, deribland 900 närvarande. Utom
de nämnda husen inom staden, äger akademien 239
tonni, stadsåker, 26 tunnl. i Gamla Upsala Löt b,

samt utom stadens område flera hundrade hemman
jemte q varnar och andra lägenheter, belägna i

Stockholms, Upsala, Westerås ocb Gefleborgs län,

frälseräntor af 18 socknar i samma Jan samt

Sätra hälsobrunn i Westerås län. Dess stipen-

diikapitaler uppgå till mer än 290,000 R:dr ocb

statsanslagen till omkring 30,000 R:dr årligen.

— 1 staden finnes äfven en vetenskaps- socie-

tet, stiftad 1812; ett akademiskt läsesällskap

,

ett skandinaviskt sällskap; och seeskilta hus, de

fleste af sten, tillhöra äfven åtskilliga af de stu-

derande nationerna inom akademien, såsom Stock-

holms, Uplands, Westmanlands, Götheborgs, Små-
lands ocb Westergöthlands. Stadens katbedral-

skola bar numera eget bus, inköpt och skänkt af

konung Carl Johan. Särskilta nyare, af enskilta

personer inom staden grundade undervisningsan-

stalter äro Lyceum (sedan år 18-30) ocb Realgym-

nasium (sedao 1841). Stadens Folkskola, med bvil-

ken en arbets- ocb slöjdskola är förenad, bar ock

eget hns ocb räknar omkring 300 lärjungar. Äf-

ven en småbarnsskola, söndagsskola ocb en frun-

timmersförening för vanvårdade barns uppfostran

finnas bär inrättade. Äfven serskilt gubb- och

enkbus för stadens borgerskap, ocb ett eget fat-

tigbus för domkyrkoförsamlingen, jemte många-
banda enskilta donationer till understöd för fattige

ocb beböfvande finnes bär att lillgå. En fattig-

barack är bär ock inrättad, ocb fattigvården så

regierad att allt tiggeri kan anses ha upphört.

Utanför Waxalatullen är ett theaterbus af träd.

Ortens prestsällskap , bibelsällskap, landtbusbåll-

ningssällskap och privatbanksafdelning bafva lir

sina möten; Waxala och Ulleråkers härader bafva

bär sitt tingsställe. Äfven sparbank , ordniogsoäntd

och postkontor finnas i staden. Genom inflyt! uiag

af en mängd ståndspersoner från landet, bvilka

söner här, särdeles vid stadens elementära lire-

verk, idka studier, bar stadens välstånd under ds

sista decennierna varit i stigande, och dess opp-

skattningsvärde blifvit beräknadt ända till 1,952,56?

R:dr. Stadens och akademiens samtliga otskylder

stiga till 40,941 R:dr, eller inemot 11 R.dr för

bvarje betalande person. Folkmängden, oberaksadt

de i staden ej mantalsskrifne studerande, uppgår,

enligt senaste uppgift, till 6,662 personer; en Sorg-

mästare och 4 rådmän utgöra magistraten. Stadens

vapen är numera ett krönt lejon. Utanför staden

ligger det bekanta värdshuset Eklundshof och stadens

på senare åren åter mycket bosökta helscbroon.

UpmUa, Oainla, är ett prebende-pastorat af

2 kl., beläget £ mil N. om Upsala. Soekneo ir

mestadels en skoglös slätt, bvars rådande jord-

mån är stark lera, som västerut är något sand-

blandad; åkerbruket är nästan uteslutande näring.

Landsvägen norrut ifrån Upsala går bär igenom.

Den af gråslen byggda kyrkan, med sitt stympade

torn, jemte de gamla högarna, äro de ännu qvar-

blifna minnena efter denna orts fordna prakt ocb

berrligbet. Här var nemligen fordom bufvodsta-

tiopen för den nordiska offertjensteo, sedao den-

samma blifvit flyttad från Sigtuna. Här stod det

praktfulla templet, med den nu försvunna heliga

lunden. Här residerade öfverpresten, som tillika

var öfverkonung. Sjelfva den nuvarande kyrkans

murar skola till en del bafva tillhört det fordna

afgudatemplet. Sedan nemligen detta omkring it

1085 blifvit förstördt, uppfördes bär, i dess ställe,

af Erik IX en kristen kyrka, bvilken en tid var

domkyrka, intill dess erkebiskopssätet omkring år

1273 flyttades till det nuvarande Upsala. Straxt

utanför kyrkan ligga de namnkunniga Upsala /tä-

gar
y dem förfäderne under, hednaåldern begagnat

till begrafningsställen. Tre af dessa högar äro

mera branta och kägelformiga; men den fjerde,

med bredare och mera slät rygg, kallas Tingshö-

gen. Här hölls, så väl under hedniska som kristna

tiden, så länge konungarne ännu residerade vid

Gamla Upsala, det årliga allsbärjartinget (sedetta

ord). Detta ting kallades äfven Disatinget ocb

som eq marknad årligen samtidigt med offren plä-

gade hållas, har den ännu fortfarande Distings-

marknaden deraf fått sitt namn. Äfven Gu*Uf i

höll på dessa högar ännu ting med TJpplåndoin-

garne. På kyrkogården ligga flere af Upsalas

förre professorer hegrafna. Den fordna kongs-

gården är nn en by. Socknen innehåller. 52 \ mtl>

med 880 inbyggare på en areal af 7,105 tonni.,

bvaraf 10 äro sjöar ocb kärr.

Vpoala TLHu. Detta böfdingedöme innefattar mel-

lersta och estra delen af Upland , mellan Mälaren

och dess fjärdar i söder, Westerås och Gefle-

borgs- lån i vester, Bottniska bafvet i norr oea

Stockholms län i öster. Landet utgör en regel-

bundet bruten slättmark, utan egentliga berg eller
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sammanhängande höjdsträckningar. Ojemnast Sr

don nordliga delen af länet der jerngrufvor finnas

•efa bergsbruket är det rådande näringsfånget. Sö-

dra och mellersta delen ar deremot i allmänhet

jemn, oeb gifver säd otöfver innebyggarnas bebof.

I de norra och nordvästra delarne af länet tilltaga

ock kärr och skogsmarker i vidd och lemna der

mindre rum for dppna slätter. Sådant är förhål-

landet ofvan om Wendels och Danmora-sjöarna, i

Orbyhns härad samt Daomora och Löfsta tingsla-

ger, äfvensom till en del österot i Rasbo och 0-
lands härader, till dess landet åter sträcker sig åt

»ydvest mot Fyrisån, inom Waxala och sydöstra

delarne af Bälings och Noronda härader, bvilka

tillsammans åtgöra en öppen och fruktbar, endast

af enstaka berg eller sandåsar afbroten slätt. Bland

linets vattendrag märka vi: Sagan, som i sitt

nedersta lopp ntgör gräns mot Westerås län, bvar-

inom den bar sitt oppbof; Enköpings-ån, som ne-

derst går genom Enköpings stad, dit den genom
appmnddring på sednaste åren är gjord segelbar,

ocb utfaller i Svingarnsfjården ; Dera mindre be-

tydliga vattendrag inom Trögds härad, bvilka alla

bafva sitt aflopp inom vikar af Norra Björkfjär-

den; vattendragen inom H6bo och Bro härader,

som äfveo otfalla i Mälarfjärdar, bvilka till en

del utgöra dessa häraders östra gräns och bära

namn af Ekotn, Skofjärden , Erikssund, Bondkroken,

Sigtunafjärden, Skarfven ocb Stäkessund. I Låsta-

viken, som äfven står i förbindelse med Ekoln, ot-

rinna äfven Örsunds-åw, som kommer från vester,

genom Tborstuna ocb Lagunda härader; Säfva-ån,

som kommer från N.N.V. eller Hagonda härads

nordligare trakter, samt slutligen äfven Laby-ån

ocb Fyris-ån, bvilken sistnämnda är den största

inom lånet ocb bar sitt uppbof från sjöar i Olands

härad samt Dannemora och Löfsta tiogslag. Fy-
risån år månggrenig, genomgår flera af de ofra

socknarna och är gemenligen djup och smal, men
bär och der igengrundad, så att den emellan Up-
sala stad ocb Flötsund endast genom muddring kan

hållas öppen för segelfart. Från öster upptager

hon Funbo-ån ocb utfaller i Ekoln vid Flötsnod,

J mil från staden Upsala. I norr begränsas I/inet

af den ansenliga Datelfven, som bär på flera stäl-

len, såsom vid Elfkarlö bruk bildar sjöar eller

tidtals öfversvämmar de låga stränderna ; en del af

Tierp, bela Söderfors och större delen af Elfkar-

leby socken, alla inom örbybus bärad, stöta der-

iatill. Från sjön Temnaren, vid gränsen mot We-
steras län (Wåla bärad), ntgår Tierp-ån

f
som går

igenom de norra socknarna i länet, Tierp, Tolfta

ocb Wessland, samt utfaller vid Carlbolms bruk i

Wessfands- eller Löfstaflärden. Östligare utfaller i

samma fjärd Billeboda-ån ocb längre i söder går

Löfsta- eller Forssmarks-ån, som först inom Stock-

holms län finner sitt aflopp. En annan betydlig

å inom länet, som äfven har aflopp inom Stock-

holms län, &r Olands-ån, som rinner genom Olands

härad, upptager Gimo bruksdams vatten, och på en

mils väg utgör gräns mot Frösåkers härad af Stock-

holms län. Klimatet gynnas bär i allmänhet af

landets nästan insnlära läge samt dess ringa me-

delhöjd öfver bafsytan. Endast i vissa trakter,

såsom de högre delarna af Hagby, Tibble, Åland,

Järlåsä, Elfkarleby, delar af Jumkil ocb Tierp,

Wessland, Tolfta ocb Hållnäs, är odlingen för-

svårad, antingen genom rikedomen på nästan stil-

lastående vatten, eller jordens sandbaltigbet, eller

mollens toonhet ofvanpå berghällen. Länet är ett

af hela laodets rikaste sådesorter, ocb bvad som
ännu återstår af de fordna skogaroe utgöres mest

af tall ocb gran samt dernäst björk och asp; land-

skapets flora är äfven en af de rikare i Sverige,

ocb beräknas omfatta öfver 700 phanerogamer. —
Landet är utan tvifvel Wand Sveriges äldst be-

byggda trakter; ingenstädes bafva runstenar ocb

gra fhögar anträffats i så stor mängd som här, ocb
namnen Uåtuna, Fyrisvall och Ullarakir (sannolikt

Ulltuna) omtalas redan i de äldsta bäfderna inom
dessa så kallade "Folklanden." Detta Folklanden,

som jemte östra kustlandet (Boden, Roslagen) och
de norra då ännu obebyggda trakterna {Olanda mor
eller Olands skog) indelas i 3:ne delar: Attundaland,

Tiundaland ocb Fjerdhundraland , utgjorde under

medeltiden det egentliga Upland, hvilket då ge-
mensamt lydde onder Uplands lagman. Först un-

der konung Gostaf I:s tid lades större delen af

Fjerdhundra jemte norra Tiundaland onder We-
sterås lagsaga ocb län, ocb ej förr än år 1714
bildades egentligen Upsala och Stockholms båda

särskilda landsbufdiogedömen. Länet är för när-

varande indeladt i 6 fögderier ocb 18 länsmaos-

disfrikter i 3 domsagor ocb 17 härader eller

tingslager, hvarjemte länets båda städer bvardera

hafva sin magistrat och rådhusrätt. Länets bergs-

lag lyder under Uplands ocb Gefleborgs bergma-
sta redome. 6 å 8 läkare på stat, jemte 2:ne djur-

läkare finnas inom länet. I Upsala ar postinspek-

tor, och i Enköping, Ekolsuod och Tierp postmä-
stare. I militäriskt afseende uppställer länet större

delen af Uplands infanteri-regemente eller 957
numror, äfvensom 280 numror af Lifregementets

dragoner, utom befäl, spel m. m.; kustorterna vid

Saltsjön uppställa båtsmän. Länet innehåller 11

prosterior ocb derinom 60 bela eller balfva pasto-

rater. Det i allmänhet välbergade landet synes åter
'

börja hemta sig från de svåra missväxtåren 1844
ocb 1845, då jordens gröda nästan totalt förstör-

des. Folkskolor äro numer i alla länets socknar in-

rättade, ocb äfven fattigförsörjningen bestrides sock-

nevis. För sjokvården ,finnes bär flera allmänna in-

rättningar, såsom länshospitalet i Upsala för sin-

nessjoka, &amt lånslasarettet på samma ställe, äf-

vensom fattighospitalet i Weckbolms socken. Se-
dan år 1814 är ock ett särskildt Invalid- , Arbets-

ocb Korrektionshus inrättadt för länet, strax t utan-

för Upsala. — Åkerbruket, som är en för alla

lånets trakter gemensam bufvudnäring, ocb bland

allmogen ännu mestadels skötes med tveskiftes- eller

trådesbruk, år i allmänhet länets vigtigaste handte-

ring, för bvilken boskapsskötseln ocb ängsbruket på
de flesta ställen är tillbakasatt. Boskapsracerna

äro i allmänhet små ocb kreaturen klena och då-

ligt skötta. Af hästar underhållas bär ett jemfo-

relsevis större antal än troligen på något annat
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atålle i landet; men äfven d$ syna* bär på mån-
ga ställen, särdeles genom for tidig och mycken

ansträngning till arbete, vara vanskötte. Till för-

bättrande af allt, som till landtbruksyrket ^hörer,

är vid UUluna seden år 1849 ett eget landtbruks-

institut inrättadt. Med skogen har mycken miss-

hushållning föröfvats, och skogsbruket, som for-

dom vant betydligare, börer numera icke till lä-

nets bufvadnäringar, emedan hvarkea tillgångar

eller afkastniog nu motsvara ens det egna behof-

vet. Dock finnas hår änon kroneparker och bä-

ra dsallmänaiagar, under uppsigt af en särskild jä-

geristat, och en förståndigare hushållning med
skogen, genom traktbuggoing, bar ioom dessa

blifvit införd. 1? tegelbruk finnas inom länet. Af
vida större betydenhet såsom inkomstkälla för lä-

net, är bergsbruket, som numera är inskränkt till

jerntillverkningen, bvartill malmen hufvudsakligen

bry tes i Dannemora-grufvoraa, på gränsen mellan

Dam)emora socken och Film (se Dannemora). Länets

masugnar äro numera 10, alla belägna inom örbyhus-

ocb Olands härader samt de nordliga tingslagerna.

20,011 skepp:d jern tillverkas vid dem årligen i

medeltal. Stångjernsbruken i länet äro 9, med 29

härdar samt omkring 23,700 skepp:ds årlig till-

verkning. Tillsammans omkring 13,900 personer

äro vid järnbruken sysselsatta. Ett papperbruk,

LtngonlKicka , finnes i länet. Fisket är vigtigastr

vid bafsstränderna, särdeles af strömming, äfven-

som lax vid Elfkarleby. 27 gästgifvaregårdar fin-

nas bar, utom särskilta värdsbus vid de större

braks- ocb herregårdarne, samt 5 krogar på lands-

bygden. Länets skattebidrag till statsverket, inbe-

täkoadt rustning ocb rotering samt prcalerskapets

aftöning, uppgår inalles till omkr. 763,460 R.dr b:ko.

De tre domsagorna i länet äro: Bro, Håbo, Trögds

ocb Åsunda häraders; Lagunda, Hagunda, Ul|er-

åkers, Bäliage, Waxala och Rasbo; samt Olands

ocb Norunda häraders och tingslags. De 1 1 kon-

trakterna eller prosterierna äro: Håbo, Trögd,

Åsunda, Lagunda, Hagunda, Ulleråker, Dompro-

steriet, Waxala, Norunda, Olands ocb Frösåkers

samt örbybus. Heta länet innehåller 3,559 form.

mtl. med en. folkmängd af 88,220 inbyggare på

an areal af 1,079,877 tunnland, bvaraf 51,723

äro sjöar och kärr.

Upftdla Mttten» Flera dylika bafva tid efter an-

nan hållits, bvilka förtjena att närmare kännas,

„ isynnerhet det stora så kallade Upsaia Kyrkomöte,

hvilket fullbordade reformationens slutliga införande

i Sverige. — Är 1368 sammankallade erkebiskop

Birger i Upsaia presterskapet till ett provincial-

möte, vid hvilket nästan mera klagades öfver pre-

sterne sjelfve än öfver de verldslige lekmännen.

Här blef då den artikeln afgjord, att en och sam-

ma person kunde vara fadder både vid döpelsen

och firmeisen, egentligen för folkbristens skuld.

Sedan beslöts, att samma hinder för äktenskap

skalle yppas af fadderskap vid firmeisen som vid

döpelsen, samt att såväl hustrun som mannen borde

anses för faddrar, sä snart endera af dem i denna

egenskap bivistat akten. Vidare fördömdes alla de,

såsom kättare, hvilka påstodo, att lönskaläger icke

av någon dödlig synd, äfvensom alla de, hvilka ne-

kade att något helvete vore till. Slutligen utfärdades

ett allvarligt förbud for bvarje lekman, både man

och qvinna, att tvista oas trosartiklarna, antingen

uppenbarligen eller bemligen, ock skulle samtliga

dessa bufvudstycken kungöras samt offentligen upp-

läsas på alla sön- och helgedagar öfver hela ri-

ket. Sedan dessa punkter voro afgjorda, skred

man till räfst öfver presternes förhållande, då mn
allraförst bestraffade den oordentligbet, som äan
allmänt fötspordes ibland de andlige, att de nee-

ligen fortforo att bafva hustrur, tvärtemot Sses-

ninge mötes beslut af år 1248. Biskoparna blef-

vo allvarligen uppmanade alt alldeles utrota derna

osed, antingen genom dryga plikter eller genem

tjänstens förlust för bvarje prest, som icke hör-

sammade deo gifna föreskriften. Presternes s. k.

halfbustrur åter skalle först underkastas en sju

års pen i tens, och om denna varningsgrad icke ak-

tades, skulle de insättas uti lifstidsbäkte, antiegio

uti ett kloster, eller på något annat ställe. Slut-

ligen förnyades ocb bekräftades de s. k. Artiesli

Telgenses, som innehålla föreskrifter om boupp-

teckningar i prestebol, testamenten samt förbod

för do andlige att hylla någon lekman, med un-

dantag af konungen, hertigen, deras bröder ecb

barn. Det stadgande förnyades, att om någon

kJerk blef tagen i fängsligt förvar af en lekmsn,

och biskopen försummade att beifra målet, skulle

biskopen utesläegns från kyrkans gemenskap, men

isynnerhet från alla biskopsförrättningar, till dess

han fullgjort sin skyldighet, och den föreskrift

förnyades, att ingen prest måtte understa sig att

läsa välsignelsen öfver brudfolk, som för andra

gången trädde i gifte, eller vara närvarande vid

något hemligt bröllop, som firades innan trenne

lysningar inför församlingen föregått. — Är 1435

bolls ett verldsligt möte i Upsaia, då riksens råd

samlade sig der, ocb annandag Pingst ingingn sins-

emellan en ny förpliktelse till bekräftande af dit

förut i Halmstad ingångna förbandet, bvarati alle

råden icke deltagit. Här blef då fastställt, att

Halmstads dagtingan skulle efterlefvas, på étl satt,

att sedan konungen ant vårdat slott och län i Sve-

rige åt infödde svenske män efter, riksens råds

rade, och slottslofven eller besättningen på slot-

ten blifvit tagen från alla utlänningar, samt ko-

nungen tillika låfvat, att hålla riket vid lag ecb

rått, gamla friheter och privilegier, så skulle de,

såväl som hela riket, vörda och erkänna bönen

för rätt konung och herre, då likväl alla riksvår-

dande ärenden, såväl som myntväsendet, ,berde

styras ocb ändras efter riksens råds tillstyrkan ocb

lagboken. Skulle konungen åter icke rätta sig of-

ter dessa öfverenskonsmelser, så förbuade sig rå-

dets samtliga medlemmar att dädaaefter aldrig mera

vara honom lydige eller bebjeiplige på något sätt,

och den', som understöd sig att bryta däremot,

skulle underkastas förrädarerätt, samt förderfvas

till lif, ära ocb gods. — Upsaia stora, märkvär-

diga kyrkomöte hölls några få månader efler ko-

nung Johan lll.s död, ocb öppnades den 1 Ms"

1593 af riksdrotsen Nils Gyllenstjerna, som i •#
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långt tal föreställde, horn enighet i trossaker vore

Mfjst gagntlig för ett rike. Han sade sig sjeif

vara öfvertygad om sanningen af Augsborgska be-

kättnelsen nen dee forma religionis, som gamle
ärkebiskop Lars författat, rådde också en hvar att

dervid förblifva, emedan den vore öfverensstäm-

sande med rikets log ock arfföreningen. Dock
skulle kvar och en aga att opåtalt utsäga sin me-
ning, såsom det ägnade ett fritt kyrkomöte. Vid

mötet voro närvarande, utom hertig Carl ock rå-

det samt en stor del af rikets adel jemle follmäg-

tige af borgerskapet och allmogen, biskoparna i

Linköping, Stengnäs, Westerås och Åbo, fyra pro-

fessorer, tjogotvå gradoerade personer, samt tre-

hundrasex andra prester. Biskop Peder i Linkö-

ping besvarade riksdrotsens ta), tackade hertigen

•ch rådet för deras stora omvårdnad och ömhet

om trosläran, samt begärde deras föreskrift, bara

mötet skulle företagas. Då uppstod Scbepperus och

förebrådde biskop Peder, att han nu i denna sak

far med samma lismeri för hertigen och rådet,

nom fornt för konung Johan med litbnrgieo, på-
' stående, att ett fritt kyrkomöte ej borde taga fö-

reskrifter af den verldsliga makten. Prästerska-

pet, synnerligen professorerna i Upsala, önskade

ett så mycket som möjligt försvaga hertigens in-

flytande, samt äskade derföre en ordförande; men
hertig Carl svarade dem, att det icke passade sig

för protestanter att efterhärma katbolikerae och

åt en biskop eller erkebiskop anförtro ledningen

af ett möte, fastmer föreslog han, att af tvenne

ringare prester, utan biskoplig värdighet, en skulle

väljas till ordförande, men efter mötets slöt åter

nedlägga sin befattning. Med detta utslag måste

de åtnöja sig, och domprosten professoren Nicolaus

01a i Botbniensis, en ifrig motståndare till lithor-

gien, blef vald genom de flesta rösterna samt bekräf-

tad i detta val. Till hans bistånd utsagos tolf bi-

etttare, hvilka bildade likasom ett särskilt utskott.

Därigenom hade således mötet fått en yttre orga-

nisation. Nu togo öfverläggningarne formligen sin

början. Äfven lekmännen, riksråderne jemte de

Öfriga ståndens depoterade inblandade sig i sam-

mankomsterna ocb visade det lifligaste intresse för

åtgången; endast hertig Carl äktade sig att bivi-

sta öfverläggningarne, vare sig att han ansåg så-

dant nnder sin värdighet, eller han också ville

aBagsna från sig den misstanken, såsom sökte han

att begagna mötet blott för sina egna afsigter.

Han höll sig dock på tillräckligt nära afstånd, för

att kehörigen kunna gifva akt på överläggningar-

nas gång. För att icke uppehållas af bisaker,

fastställdes först vissa allmänna grundsatser. Den
heliga skrifts auktoritet blef till alla delar erkänd

och antagen till enda rättesnöret i trossaker, bvar-

emot kyrkofädernas anseende endast skulle gälla
'

såsom historiska vittnesbörd. Till symbolum, ef-

ter nvars bestammaoden religionens läror borde

föredragas, valdes enhälligt den Augsburgska be-

kännelsen, som derpå blef i flera sessioner före-

lisen, diskuterad, förklarad och ändtligen allmän-

neiigen antagen. Detta skedde d. 5 Mars på ef-

termiddagen, då biskop Petras i Streognås uppstod

ock Mgade, om de ville, en bvar, stå fäste- i

denna tro och lära. -Alla reste sig nu och för-

klarade , att de titt sin sista andedragt dervid för-

blifva ville. Då sade ordföranden med hög röst:

"No är Sverige blifvet en man och alla bafva vi

en Gud! Det andra hufvudämnet, bvarmed man
sysselsatte sig, angick den påfviska gudstjensten

och den äkta protestantismens återställande. Alla

katholska ceremonier skulle afskaffas, nonneklostrét

i Wadstena upphäfvas, endast verklige anhängare

till den rena evangeliska läran dädanefter få be-

kläda ämbeten, och alla som hyste andra menin-

gar afsättas. De, som utom landet staderat i je-

suit-kollegier,' eller insupit andra papistiska åsig-

ter, blefvo förbjudne att återvända hem. För det

tredje öfvergick man till lithurgien. Ordföranden

uppnranade nu hvar och en, som hede något att

anföra till dennas försvar, att oförskräckt göra

det; meo alla sutto orörlige och tyste. Då vän-

de han sig med skarpa förebråelser till dem, som
antagit denna lära, isynnerhet till biskoparne. Des-

sa framkommo, den ene efter den andre, med un-

derlydande presterskap, erkände sitt fel, sökte nr-

skuldo det och bådo om' förlåtelse. Då fick man
böra allehanda ursäkter. Biskop Peder i Linkö-

ping öppnade tåget och sade sig af okunnighet,

tvång ocb förmäns exempel förledd. Biskop Bel-

linus i Westerås* kom sedermera fram. Han bada

redan under konung Johans lifstid sökt draga sig

undan lithurgien, och i sådan afsigt äfven skrifvit

till konungen. Biskop Erik i Åbo förebar, att han

trott lithurgien öfverensstämma med Luthers lära.

Några prester från Östergöt bland sade sig bafva

blifvit lockade att skrifva nnder ett rent ark, utan

att veta, bvad ofvanföre skulle sättas. Bland an-

dra framkom en rå och okunnig prestman, som
dock af kooong Johan vetat förskaffa sig en bland

de bästa lägenheterna i Westerbotten. Ordföranden

frågade bonom, hvad han tyckte om lithurgien.

Presten svarade: "Jag gifver." — På samma fråga

följde ännu en £ång samma svar. Då sade ord-

föranden: "(Ivern gifver du henne då?" Presten

svarade: "Jag gifver henne fånen," h vartill ordfö-

randen genmälte: "Skall du så gifva bort dio mat-

moder, som i många år så rundeligen födt digt"

En allvarsam räfst följde slutligen med samtliga

anhängarna af lithurgien. De som utträngt äkte

protestantiske prester från bättre pastoroter, må-
ste nn återgifva dem och nöja sig med sämre.

Alla, som erkände ocb återkallade sin villfarelse,

tiogo fullkomlig tillgift, ocb man ville äfven, för

att utplåna hvarje minne af deras svaghet, alldeles

förstöra de af dem utställda reverser. Till be-

kräftelse på lithorgiens förkastligbet , förelästes de

Tyske theologernes betänkande, som hertig Carl

inhämtat. Derpå afskaffades många papistiska bruk,

som småningom insmugit sig, t. ex. de många hög-

tidsdagarna, biskoparnes prydnader, ciborierna,

vaxljusen, fanorna, själamessorna m. m. Till )»-

tburgisk handbok valde man den, som biskop Lau-

rentius Petri fordom hade författat. Dessutom fö-

reslogos och antogos flera författningar rörande

kyrkotukten, presterskapet och" dess bildning. Na
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återstod endast att återbesätta den erkebiskopliga

stolen, jeinte några andra biskopsdömen, åt hvilka

man fann nödigt gifva nye föreståndare. Det var

högst vigtigt att hafva i spetsen en stadig och

för den evangeliska läran nitälskande man, af hvil-

ken man kunde vänta mod och beslutsamhet, att

mot konungen och dess anhängare försvara de na

fattade besloten. Ingen af de i Upsala församlade

fäderne syntes passande för denna värdighet. Man

valde derföre en man, som för litburgien utstått

de häftigaste förföljelser, den då anno landsflyg-

tige Abrabamus Andrea? Angermannus, hvilken er-

höll 333 röster, hvaremot Nicolaos Botbniensis vid

valet blott 6ck 33, och biskop Petras i Srengnäs

16 röster. Detta skedde den 14 Mars. Dagen

derpå valdes till biskop i Wexiö Olaus Martini,

och till biskop i Skara Heoricus Gadolenus. Då

beslutet var färdigt, uppbars del till hertig Carl

af rådet och biskoparne. När hertigen shg allt

vara af rådet och ständerna afslutadt, utan hans

hörande, yttrade ban oförstäldt sin barm. Sedan

började han med sin vanliga noggranbet genomgå
beslutet. Han gillade det mesta. Några ännu bi-

behållna påfviska kyrkobruk ville ban dock. hafva

bortskaffade och deribland besvärjelsen. Redan

förut under mötet både tvist uppstått om sistnämn-

da sak, ocb man hade stannat vid det beslut, att

det gamla ordasättet: "Par här j>t,, du lede djef-

vul!
n

skulle utbytas mot: "Vik härifrån, du ore-

ne ande!" men äfven detta ville hertigen hafva

bort. Rådet ocb biskoparne föreställde väl, att

man borde fara varliga med den råa och okunni-

ga menigheten;* men hertigen förklarade uttryckli-

gen, att ban endast med detta vilkor skulle skrif-

va under. Ordföranden ocb biskoparne gingo då

ned ocb hemställde till prästerskapet, om mötet

kunde eller borde göra fursten bärutinnan til) vil-

jes. Efter mycket tvistande biföllos alla hertigens

ändringar, utom den, som angick besvärjelsen, hvil-

ken borde bibehållas, till åtskillnad från Calvini-

sterne. Ordföranden öfvertalade också hertigen

slutligen att gå in derpå. Nu var allt färdigt till

underskrift; men redan begynte det rykte utspri-

das, att hertigen ocb bans presterskap voro hem-
ligt tillgifne kalvinska läran. Uti beslutet var icke

denna bekännelse nämnd bland de kätterier, som
skulle undvikas, utan det nästan liktydiga namnet

"Sakramentarier;* men biskoparne i Åbo ocb We-
sterås började yrka, att oamnen "Kalvinister" och

"Zwinglianer" äfven skulle insättas. Ordföranden

invände, att det var öfverflödigt, då de inbegre-

pos under namnet Sakramentarier; men icke desto

mindre voro biskoparne envise ocb ville icke gifva

efter, ehuru ordföranden invände, att då allt det

öfriga vore väl affattadt och färdigt, skulle ett så-

dant steg blott förolämpa hertigen. Då* reste sig

Nicolaus Botbniensis, nedlade offentligt sitt ordfö-

randeskap och gick förtretad ur samlingen. Mycket

oväsende uppstod sedan, och flere reste i vredes-

mod ur staden. Emellertid gingo Nicolaos Botb-

niensis ocb tvenne biskopar upp till hertigen, be-

rättade förloppet ocb frågade, om han ville tillå-

ta insättandet af de ifrågavarande namnen. Her-

tigen, son förstod, att man haft afseeade på ho-

nom och hans presterskap, svarade helt vred:

"Sätte/ io alla, som j veten af det slaget, ja, fa»

nen i helvetet, ty han är ock min fiende." Då n
alla hinder voro undanröjda, blef mötets besitt

den 19 Mars uppläst ocb gilladt. Den 20 Min

skedde underskrifterna af de närvarande, hvarpi

alla åtskiljdes. Med tiden blef Upsala mötes be-

slut antaget såsom en af Svenska kyrkans grund-

lagar, och till minne af dess fattande firas hvarja
' årbundrande en jubelfest. Sjelfva urskriften för-

varades långe i det kungliga kansliet. Vid jo*

belfesten år 1693 lät konung Carl XI åt densan-

ma göra ett särskildt skrin af silfver, bvari des

ännu i riksarkifvet förvaras.

Up«ala atifft eller erkestiftet innefattar landsca-

perna Upland , Gästrikland och Hälsingland, Stock-

holms stad, samt socknarna Norrby och Tärna af

Westmanland.

7pett.li* utlfta biskopar och erkeblekopar
hafva alltifrån första början utöfvat ett visst an-

seende, samt oftast kunnat räknas bland riket*

förnämste och mest inflytelserike män. De hade

ursprungligen sitt säte uti Gamla Upsala, till och

med erkebiskop Fulko; men alltsedan bar Nya Up-

sala varit de Svenske erkebiskoparnes resideas.

Biskopar i Upsala voro följande: Nikolaus, eo

frände till konung Stenkil ocb Westgötba-jarlea

Ulfsson, lärer för det mesta bafva uppehållit sig

i Sigtana, till dess Upsala tempel förstördes. Qaa

anses hafva dött omkring samma tid som komrng

Inge den yngre. Sven Kolsson , en frände till Sver-

ker den Gamle, till hvars uppstigande på tbreoep

han säges hafva kraftigt bidragit
y
tros hafva afli-

dit omkring år 1140. Sivard, den tredje Upsala-

biskopen, invigdes i sitt embete 1141, men on

honom känner man ingenting vidare. Henrik den

Helige, af Engelsk härkomst, åtföljde konung Erik

Jedvardsson på bans tåg till Finland, hvilket land

han begynte omvända till kristendomen ocb dtr

ban 115? led martyrdöden. Efter honom kon

Kopmannu* , en för öfrigt alldeles obekant persoa,

bvilken blef den siste biskop i Upsala och lirer

hafva aOidit omkring år 1162. Den förste ärke-

biskop blef Stefanus, en för gudsfruktan och ratt-

sinnigbet mycket berömd munk från Alvastra klo-

ster, hvilken i påfvens egen närvaro invigdes i

sitt embete uti staden Sens i Frankrike år 1164,

ocb sedan med ifver arbetade på klosters anlag*

gande bär i riket. Han dog d. 18 Juli 1185, ack

blef begrafveo i Alvastra. Johan, af Svensk ad-

lig ätt, blef, sedan han blott två år varit ärke-

biskop, 1187 ihjälslagen af Esterna på Alroare-

ståk. Petrus, vald 1188, dog 1197. x Hans ef-

terträdare Olavus Lambatunqa dog 1200. Valen*

us, förut bofbiskop hos Sverker deo Unge, var

mycket tillgifven så väl denne konung, hvilken

ban äfven åtföljde i slaget vid Lena, som ack

dess son, konung Johan den fromme, bland hvars

förmyndare ban någon tid var. Han dog 1230.

Olavus Basatömer, fornt biskop i Strängnäs, tres

hafva varit af förnäm Svensk härkomst. Hao to*

parti för den upproriske Folkungen Knut Jobaa*-
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sdft Långe, och afled kort efter deones nederlag

v^d Sparrsätra 1234. Jarler iorättade Sigtuna

kloster, och i baos tid hölls det ryktbara Sken-

nioge möte, som stadgade prestväldet' i Sverige.

Bao dog 1255. Laurentius, förut Franciskaner-

nnnk i Enköping, död 1267. Futko, befryndad

med Folkungaätten, eo rik och myndig man, både

stort aoseende. I hans tid flyttades ärkebiskops-

sätet till Nya Upsala. Han afled 1276. Jacobus

Israelii , en frande till den heliga Brigitte, afsade

sig erkebiskopsvärdigbeten .redan 1281 och dog

1286. Magnus Boson, en rik och högättad man,

lät aldrig inviga sig. Under booom upprättades

Upsala domkapitel. Han dog 1289. Johannes,

förut en dominikanermonk från Poblen, sedan bi-

skop i Åbo, dog på eo resa till Frankrike 1291.

Nicolaus Al/onis, född i Upsala ocb der den för-

ste decanos, afled år 1305. Ntcolaus Kethlsson,

af den Danska adliga Hvideätten, fornt biskop i

Westerås; tillfångatogs tillika med konang Birger

vid Håtunaleken; ntgaf en stadga, att alla, som
ej i rattan- tid erlade tionde^ skalle uteslutas från

Herrans nattvard ocb från rättigheten att begraf-

vas i vigd jord; dog 1314. Olavus den Vise, en

frande till Uplands lagman Birger Pehrsson till

Finsta, var förut kanik; dog 1334. Petrus Phi-

tippi, förut dominikanermunk i Sigtuna, dog 1341.

Hemming, af Sparre-ätten, förut domprost i We-
sterås, berömd för stor lurdom och rättrådighet,

lät döpa Lappar och Finnar ända upp till Torneå,

dog 1351. Petrus Thorkelsson, förut biskop i Lin-

köping, led många förtretligheter för sin tillgif-

venbet mot konung Magnus Eriksson; dog 1366.

Birger Jöransson , en frande till den heliga Bri-

gitte, fornt domprost i Upsala, dog 1383. Hen-

rik Karlsson, förut kyrkoherde i Upland, af för-

näm och rik slägt, låg i strid först med konang

Albrekt ocb sedan med drottning Margaretha; bör-

jade allmänt kristna Lapparne; använde sin rike-

dom att lägga under erkebiskopsstolen en mängd
land

t
gods; dog 1408. Johannes Jerechini, af Dansk

härkomst, förut prost i Westcrås, tillsattes mot

domkapitlets vilja af konung Erik af Pommero,
bvars kansler han någon tid varit; försnillade stora

summor af domkyrkans' skatter, anklagades för

losaktigbet, menederi, våld m. m.; rymde 1419;

kom slutligen till Island, der han blef biskop i

Skulhoid och mördades 1442 för sitt dåliga lef-

verne. Johannes Håkansson, af Silfversparre-ät-

ten, förut munk i Wadstena, valdes 1421 och

dog af spetälska 1431. Olavus Laurentia, född i

Upland, magister ocb domprost, valdes 1431 af

domkapitlet, meo förkastades af Erik XIII, som

ville tillsätta en annan erkebiskop; måste derföre

flykta ocb besökte kyrkomötet i Basel; invigde

Upsala domkyrka 1435 och afled 1438, såsom det

tros, af förgift. Ntcolaus Bagvaldi, af Liljeätten,

förot biskop i Weziö, i hvilken egenskap han bi-

vistat kyrkomötet i Basel; fick 1440 Almarestäk

till erkebiskopsslott, hvilket ban lät starkt befä-

sta; afled 1448. Jöns Bengtsson Oxenstierna till

Salestad, magister och domprost i Upsala , lät hög-

tidligen inviga »ig af fyra biskopar; erhöll 1455

ntaf p&fven titel af Sveriges rikes Primas; antogs

1457 till riksföreståndare, då ban kallade sig Sve-
riges furste och böfvidsman; förklarade öppet krig

emot konung Carl Knutsson ocb inkallade konung
Christian I; fängslades slutligen af denne, men
återtog, efter dennes fördrifvande, 1465 rikssty-

relsen , hvilken ban dock två år sednare måste öf-

verlemna åt Carl Knutsson; flydde då till Öland,

der ban dog 1468; Jakob Ul/s.ion, af en gammal
Svensk adlig ätt, som förde en gul örnfot i sitt

vapen; magister i Rom, kanik i Upsala, tillsattes

ban 1469 af påfven till 'erkebiskop, i stället för

den af domkapitlet valde Tordo, bvars val ogil-

lades; inrättade S:t Brigittas fest och utverkade

S:t Katbarinas kanonisering; upprättade Upsala aka-

demi ocb införde boktryckerikonsten i Sverige.

Afsade sig, för bög ålders skuld, erkebiskopsvär-

digbeten 1514, ocb afled 1522 såsom karteuser-

munk i Gripsbolms kloster. Gustaf Trötte, af gam-
mal högadlig ätt, berömd för mycken lärdom; var

domprost i Linköping, då ban 1514 valdes till er-

kebiskop. Företog ett ordentligt nppror emot,

riksföreståndaren Sten Sture d. y., afsatles af stän-

derna 1,517 ocb fick sitt slott Almarestäk förstördt.

Hölls någon tid såsom fånge på Westerås slott.

Återinsattes till erkebiskop sedan Christian Tyrann

stigit på tbronen, krönte denne och tillstyrkte

Stockholms blodbad; måste sedan flykta till Dan-
mark, der ban 1534 blef biskop i Odense; deltog

1535 uti slaget vid Oxeberget på Fyen, der ban

illa sårades ocb tillfångatogs; afled kort derefter

i fängelse uti stort elände. Johannes Magra, af

den gamla adliga Store-ätten, berömd för utomor-
dentlig lärdom, blef den siste katbolske erkebiskop

i Upsala; var förut kanik i Linköping ocb Skara,

samt valdes 1524; satte sig emot reformationens

införaode, och lemnade derföre fäderneslandet; up-

pehöll sig sedan alltid utomlands, bvarunder han

sammanskref sitt namnkunniga historiska arbete:

"Svears och Götbers ^krönika"; dog 1544 i Rom
nti stor fattigdom. Laurentius Pe/ri blef den

förste lutherske erkebiskop, invigd 1531; började

öfversätta den heliga skrift på Svenska, och vi-

sade städse en stor ifver för reformationens fram-

gång; död 1573. Laurentius Pe/ri Gothus, be-

römd för lärdom, förut professor i Upsala, öf-

vertalades att gynna lithurgiens införaode, ocb

ntgaf en 4nessebok, kallad "Röda boken", bvilken

väckte stor förargelse; dog 1579. Andreas Lau-
rentii Bothniensis, förut biskop i Wexiö, blef er-

kebiskop 1583; ifrade äfveo för litburgieo; dog
1591. Abrahamus Andrea Angermannus, hade li-

dit mycken förföljelse under litburgiska oväsendet;

kallades till erkebiskop på Upsala möte 1593.

Sedan han gjort sig misshaglig för hertig Carl,

blef ban 1599 dömd från embetet, och dog i usel-

bet som fånge 1607. Nicotaus Olavi, förut pro-

fessor och domprost i Upsala, valdes 1599 ocb

dog redan 1600. Olatus Martini, förut kyrko-

herde i Nyköping, valdes till erkebiskop 1602 och

dog 1609. Petrus Kenicius Bothniensis, förot bi-

skop i Skara; visade synnerlig omsorg om Upsala

akademis förkofran och skolväsendets förbättring.

Del. IV. 23
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iåef de» första theologie doktor i Upsala. Afled

1636 i bog ålder. Laurentius Paulinus Gothus

,

förut biskop i Strongnäs, dog äfveo i bög ålder

16*6. Johannes Lenmus , förut domprost i Upsala.

Uti bans tid skiljdes Norrland från Upsala stift.

Dog nittiofem år gammal 1669. Laurentius Stig-

teltus, förut domprost i Upsala, valdes vid sjut-

tiotvå års åJder till erkebiskop, ocb dog 1676.

J+hauues tiazius, förat bistop i Skara, dog 1681.

Olof Saebitius, förat biskop i Linköping, ledde ot-

gifaingen af kyrkoordningen, baadbokeo ocb psalm-

boken; afled 1700. Ert/t Benzetius, förat biskop

i Streagnäs. I hans tid utgafs bibeln i ny epp-

Jaga. Dog 1709. Haqvmus Spegel, ryktbar psalm-

författare, förut biskop i Skara och Linköping,

dog 171 i. Mathias Steucktus, förut biskop i

Lnnd, afled 86 år gammal 1730. Johannes Steu-

chius, den förres son, förut biskop i Skara, dog
1742. Erik Benzetius, förut biskop i Linköping,

afled redan 1743. Jakob Benzelius , den förres,

broder, förut biskop i Götheborg, dog 1747.

,
Benrik Benzelius, en tredje broder, förut biskop i

Lund, dog 1758. Samuel Troihus, förut biskop i

Westerås, dog 1764. Magnus Betomus, förut

biskop i Kalmar, dog 1775. Carl Fredrik Men-
nander, förut biskop i Åbo, dog 1786, sjuttio-

fyra år gammal. Uno von Troil, förut pastor

primarius ocb öfverhofpredikaot, blef erkebiskop

vid 40 års ålder, dog 1803. Jakob Axel Lind-

blom , förut biskop i Linköping, död 1819. Carl

von Rosenslein
%

förut biskop i Linköping, död

1836. Johan Olof WaUm, fornt pastor primarius,

död 1 839. <Cart Fredrik af Wingård, förat biskop

i Götheborg.

Ua>»»la tempel, nordans förnämsta ocb mest

vördade offerhus under bela den hedniska tiden,

kan i mera än ett afseeade betraktas
k
såsom den

plats, hvilken i forntiden utgjorde medelpunkten

för Svearnos hufvndsakligaste sambällslif. När
Yngve Frey, Svearnas andra drott frän Odin, flyt-

tade do allmänna offren från Sigtuna, lät han, för

att åt oatiooalhelgedomen gifva en emot dess höga
bestämmelse svarande prakt, uppföra ett stort och

Jyaando tempel, o*et praktfullaste, som ditintill

och ännu länge derefter varit sedt i de nordiska

länderna. Han valde till plats derfor eo högland

och skön slättmark i Waxala härad, der på en li-

ten höjd det åt Odin helgsJe, ofver hela norden

oti nära ett år tusen ryktbara templet grundlades,

hv ilket jsedaa, noder bela den tiden bedendomen
varade, åtgjorde det bufvudslälte, dit nationen

.årligen samlades till firande af de utaf Odin på-

bjudna offerbögtrder samt till gemensamma råd-

plägningar öfver allmän vigtiga saker. Detta var

tipsaUr , de Höga Salarne. I vester derifrån låg

oa åt Odin invigd helig land. Templet lyste af

en Asiatisk prakt; dess väggar och tak, förmäla

gamla berättelser, bafva varit ned goldbleck öf-

verdragna, ocb från dess öfversta tinnar bar en

guldkedja nedhängt, som gått rand! omkring tonj-

pehaoren, så att hela templet glimmat af guld

och sprid t etn glans kring hela nejden. De be-

skrifniogar, som kommit till oss öfver åtskilliga

foranofdiska tempel, aatyda att dessa i allmänhet

varit mycket ansenliga och rymliga samt så af-

delade, att sjelfva den stora , hufvudbyggnadea bil-

dat eo försal, som geoom en mellanvägg and

dörr eller på aanat satt varit afskild från fa
egentliga tempelbeJgedomen, hvilken utgjort ett

med hufvudbyggnadeo sammanhängaade, men ser-

skildt torättad t kapell, till någon del svaraode

mot koret i senare tiders kyrkor. Pörsalen var

bestämd för det samlade folket, kapellet åter fér

Gudarnas belåten. Der stod, midt på gölfvet, det

heliga altaret af stea, utarbetadt med mycken konst

och ofvaolill boslaget med jern. Bakom altaret

sato på ett högsäte de förnämste af Gudarne oti

Upsala: Thor i midteo, Odin på bans bög ra eeh

Frey på bans venstra sida, samt på ömse sidor

om dem på lägre säten bela den öfriga godaska-

ran i en balfrund kring altaret, alla iklädde kost-

liga kläder samt rikligen prydde med silfver och

guld. På sjelfva altaret låg den heliga riageo,

vid hvilken ederna svoros; der stod äfven deo

stora offerbålen, en * väldig kopparskål, i bvilkeo

blodet af de offrade djuren upphämtades, ocb

bredvid låg den heliga offerqvasten, som begag-

nades att dermed kringstänka blodet. Till de fest-

liga högtider, hvilka uti Upsala tempel firades

kring nationens gemensamma helgedom, kommo ko-

nungar, böfdiogar ocb de frie busfäderne. tilUam-

mans, för att der alla med bvarandra deltaga i

de atora högtidliga offer, som bemburos till laa-

dets gudar. Denna gemensamma dyrkan af ge-

mensamma gudar, de stora, festliga offermåltider,

som dermed voro förenade, de gemensamma öfver-

läggningar om allmänna ärender och värf, som

på samma gång vid de stora sammanträdeaa på

tingsplatsen förenades, den heliga frid som var

utlyst öfver dessa helgade ställen och samman-

komster, och den stora marknad, som under reli-

gionens skydd här tillika föregick mellan det saay

lade folket; allt detta, förena dt med återseendet

af långt från bvarandra boende fränder och via-

ner, tillika blandadt med lekar och lustbarbeter

äfvensom täflingar i mångahanda idrotter, än stora

löftens afläggaade, än aftals och förbunds ingå-

ende mellan somliga till vikingatåg och köpmaes-

fårder, mellan andra till slägtskaps- och vänskaps-

förbindelsers upprättande, alla dessa förenade tö-

atändigheter, bvilka i mångfaldigt afseende gjorde

dessa offerhögtider till stora, verkliga national-

fester, stärkte och bofästade do band af sambal-

ligttet och välvilja, som gemensam härkomst, g*~

mensamma öden och minnen, eller andra förhål-

landen från närmare eller aflägsnare tider groad-

lagt mellan de stammar, hvttka tid efter aaaao

invandrat och nedslagit fasta bopålar i Svea och

Götba landen. Sedan Upsala tempel i många år-

hundraden varit de nordisko hedningarnes aiest

vördade ställe, blef detsamma, såsom hedeadonttBS

fastaste stöd, efter kristeodomeas allmännare info-

rande föremål för de kristnes afsky och anfall.

Redan oti konung Stenkils tid fattade biskopan*

Egioo i Lund och Adalvard i Sigtuna, såsom btgg*

nitfoHe, ifrigo min, i samråd sed kvarandra det
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besiat, att draga Ull Upsala och ned ett slag

försätta den hedniska afgudadyrkaa i vanmakt ge-

lon förstörandet af Upsala tempel, "bufvudsätet

för dea barbariska öfvertron." De föreställde sig

att aär detsamma blifvit nedbrutet eller uppbrändt,

akalle kela folkets omvändelse följa derpå, ocb

för ett så stort, så heligt åodamål ville de gerna

underkasta sig alla förföljelser. De höllo emel-

lertid detta anslag icke hemligare, ån att ryktet

derom utkom, och ett mommel oppstod deröfver

bland bÖaderne. Stenkil varnade biskoparne, att

de skulle blifva dömde till döden, ban sjelf blifva

drifven från riket, såsom den der infört vålds-

gerningsmän i landet, samt alla, bvilka redan

trodde, falla tillbaka till bedendomen ocb kristea-

domen utrotas. Af dessa föreställningar bragte

till besinning om oklokbeten af sitt förebafvande,

afstodo biskoparne från fiillföljelsen deraf. Slut-

ligen blef det gamla, herrliga Upsala tempel af

dan för kristendomen i frande konung Inge den äl-

dre nppbrändt. Berättelserna härom äro ganska

ofullständiga. Troligen skedde det omkring år

1085, före bedningarnes allmänna uppror under

Blotsven, ocb var förnämsta anledningen till denna

uppresning. Några antaga dock att detta våld

inträffat tre år senare, då Inge, efter Blotsvens

fall, återtagit sitt konungsliga välde. På det be-

römda templets ruiner uppfördes sedan, i Erik den

Heliges tid, gamla Upsala domkyrka, som således

efterträdde det fordna hedniska templet.

Upsala Ode* kallades i fordna tider de gods och

gårdar, bvilka, ursprungligen anslagna till tem-
plets ocb de allmänna offrens underhåll, sedermera

utgjorde de egendomar, hvaretaf konungen häm-
tade sin förnämsta inkomst för sig och sitt. bof.

Hvilka gårdar som af ålder egentligen räknats dit,

och hvilka således äro att anse såsom de ur-

sprungligaste ocb äldsta Svenska kungsgårdar, kan

numera icke af några gamla urkunder bestämmas,
endast att ynglingasagan oppgtfver det Yngve Frey
dertill anslog sina enskilda gods. Upsala Öde er-

höll en ganska betydlig, ehuru äfven icke närmare

känd tillökning på Brant Annnds tid, då denne

konung lät anlägga nyupptagna kungsgårdar inom
bvarje härad af sitt rike, så att dylika, i stället

föf att de förut endast funnits inom Upland, då
började Bonas kring hela Svitbiod. Ifrån denna

tid började Upsala-koaangarnes inkomster af Up-
sala Öde blifva ganska ansenliga. Alla närmare
bestämda uppgifter i detta afseende saknas dock.

De enda gods ocb gårdar, med undantag af sjelfva

gamla kungsgården i Upsala och förmodligen äfven

Loföo i Mälaren, hvilka man med säkerhet vet

bafva tillhört Upsala öde, äro några, utom det

fordna Svitbiods gränsor, i Westergötbland ocb

Norrland belägna kronogods, bvilka, enligt West-
götbalagen och Helstngelagen, uti tolfte ocb tret-

tonde århundradena räknades dit. Dessa voro, i

Westergötbland: Wadh ocb Ökol, Wartepter (War-
tofta) ocb Gudhem, Lungho ocb Holatsio, Åsar
och Skalaeder; samt i Hälsingland ocb Norrland:

Bogen i Sunrtrstig, Högen i Sandheden och Högen
i Nordstigen, Näa i Silangri (Selåager), Nordstigen

i Siohoradhi (Såbro) samt Kutnby. Koaongaree
kallades flera gånger under medeltiden, "ionebaf-

vare af Upsala öde", oeb enligt medellagen af 1 3*7
ägde tagen konung rättighet att på något sätt,

bvarken geaora gåfva eller försäljning afsöndra nå-

got deraf till förfång för tina efterträdare, ett

stadgande som i hög grad väckte presterskapets

ovilja ocb föranledde dettas starka motstånd emet
denna lags antagande; men bvilket icke destomin-

dre intogs uti konung Kristoffers lag af 1442. Då
under unionstiden främmande fogdar allmänt bör-

jade tillsättas i landet, yrkade rådet vid flera till-

fällen det utryckliga förbehåll, att endast svenske

mån skulle förordnas att förestå Upsala ödesgods,

bvilket äfven så väl Erik af Pomern , som Kristoffer

af Bajern och Kristian af Oldenhurg åtskilliga gånger

måste lofva, ehuru dessa löften ej sällan brötos.

Cranieaborer* se: öa Hven.

tTrnrfvaw Vilja arfvingar sig urarfva gÖra, för

att vinna befrielse från gSld, anmälen skriftligen

vid den rått, derunder den aflidne lydt, att de den

dödes egendom afträda, inom 1 månad från bo-

uppteckningen, ifall gälden då var känd; yppas

ny gäld, ha fven lika tid ifrån det de sådan gäld

veta fingo, ocb svårjeo, att de derom ej förr kun-

skap baft, bären ock, der egendom skiftad §r,

allt åter* Vill efterlefvande maka aflräda »in

egendom eller giftorätt, för att vinna befrielse från

gäld, hafve samma tid dertill. Har en arfvinge

sökt urarfvaförmån, men annan ej, oeb bestrider

denne egendomens afträda, bafve rätt att den sjelf

emottaga; ställe dock för gäldens betalning full

borgen. En sådan arfvinge är ej pligtig att för

den egendom göra medarfviogar redo: yppas ef-

ter urarfvagörelsen någon förut okänd tillgång eller

blir något öfver, deri njuten alla laga rätt. I det-

ta fall skall ock offentlig stämning utfärdas; mei
den, som egendomen tillträdt, vare för lagsökning

ej fri. Arfvinge, som sig rätteligen orarfva gjort,

vare fri från allt ansvar för den dödes gäld. Efter-

lefvande maka deremet från all gäld, bvarfére den

andra makan ensam svara bordt. Har enka afträdt

sin lott i boet och enskild egendom, så långt de

förslå, till betalning af hennes andel i gälden,

njute ock bon för framtiden befrielse från all under

äktenskapet åsamkad gäld, ändå att hon ocb man-
nen, en för begge och begge för en, sig till gäl-

dens betalning sig förskrifvit bafva, eller bon föt

den gäld i borgen gått. Har hon åsamkat sig

gäld i ocb för köpenskap eller annan näring4 den

bon, efter serskildt tillståod, idkat, vare lag, som
om hustru sägs; och gäller detta äfven om frårt-

akiljd hustru, i afseende på egendom, som efter

äktenskapsskillnaden kan henne tillfalla. Varder

den dödes egendom till borgenärer afträdd, efter

orarfvagörelse, af någon bland arfvingarne eller

efterlefvande makas afsågelse af sin egendom el-

ler giftorätt, det gälle, enär urafvagörelsen eller

afsägelsen i laga tid skett, till förmän äfven för

de andre, der de ej tid till egendomens afträdande

dessförinnan försummat. Arfvingar, som rorsem*-

mat laga tid att sig tfrarfva göra ocb ej eller

boekillaad sökt, svaren, en för alla ocb alla för
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en, till den gäld, som veterlig var. Har efter-

lefvaode maka försummat att sin egendom aftrade,

ocb ej eller sökt boskillnad, stånde med arfvin-

garne i lika ansvar. Försommar förmyndare att

omyndigs rätt till befrielse från boets gäld beva-

ka, svare sjelf för den gäld, som ej utgå kan af

hvad den omyndige i boet äger. Arfvinge eller

efterlefvande maka, som förskingrar något af bo-

ets egendom, svare för all gäld, som förut ve-

terlig var, der ej den, som boskillnad sökt, sådao

förmån vinner, ocb det skingrade till den egen-

dom bort, som undanskiftas får. Då arfvingar

göra sig urarfva, eller efterlefvande maka sin

egendom eller giftorätt afträder, värden borgenä-

rerna kallade att böras, och om den afträdda

egendomens förvaltning besörja.

UrbAnita, en utländsk biskop, men osäkert från

bvilket land, säges bafva varit en af de allra-

förste kristne lärare i Skåne, hvilken redan tidigt

uppträdde för att omvända detta landskaps inbyg-

gare från bedendomeo. Vid en ort i Skåne, be-

nämnd Sandhammar, utvisar landtfolket ännu det

ställe, som allmänt i trakten kallas biskop Urbans

graf. Urbani dag, den 25 Maj, är ännu bos vår

allmoge en vigtig bemärkelsedag, ocb det påstås,

att om icke all höstråg är i fullt ax den tiden,

aå blir det säkert ett bårdt år. På den gamla
ronstafven utmärktes dagen med en biskopsmössa

ocb eo blomma eller ett ax. Biskop Urbanus om-
talas såsom eo orolig man, och väntas alltid storm

eller urväder på Urbani dag. Deröf bar det åf-

ven kommit, att den, som är rilycket stormig och

orolig till sinnes, af landtfolket ofta kallas eo

Urbanus.

Urbota mal kallas sådana brottmål, som ej få

med penningar försonas.

Urd (Myt b.). Den äldsta af de tre heliga nornor-

na, ödets höga gudinnor. Hennes namn (Urd) be-

tyder det förflutna. Hennes systrar voro: Werdan-

di, det närvarande, och Skuld, det tillkommande.

Urilias bruna (Mytb ). fin belig källa, belägen

vid den roten af asken Ygdrasil, der nornorna

både sin boning. Cddan berättar, att allt hvad

aom kom i den brunnen, blef så b v i 1 1 sorn hinnan

i ett äggskal. Ur denna brunn togo nornorna

bvarje dag vatten och stänkte på trädet, så att

det ej skulle torka eller ruttna.

Urminne» httfd. Det. är urminnes häfd, der man
någon fast egendom eller rättighet i så läng tid

oqvald och ohmdrad besutit, nyttjat ocb brukat

hafver, att ingen minnes, eller af sanna sago vet,

huru hans förfader eller fångesmän först derlill

komne äro. Sådan häfd gäller ej i en by ocb te-

geskifte, eller i dess åker, »ne;, sjö, skog och

mark, sktft ocb oskift, ej heller uti öppen skog

och mark, byar emellan, utan rå ocb rör eller an-

nan bolstada skillnad, men väl för rörlagd eller in-

stängd utgjord eller urfjäll, qvarn eller annat vat-

tenverk, öar ocb holmar, samt fisken. Urminnes
bäfd gäller ock å besittning i allmänning. De så kal-

lade linsänken i Helsingland, bvilka sedan ägodel-

ningar af den förut samfålta marken för sig gått,

för somliga ligga inom deras grannars rågång,

äro af enahanda beskaffenhet med ofvannamnde nr-

fjellar ocb q varstallen. Klandras urminnes bifd,

vise då med gamla ocb laggilda bref ocb skrifter,

eller trovärdige män, de der om orten väl kun-
nige äro, och på ed sin vittna kunna, att de bvar-

ken sjelfve veta, eller af andro bort, någon tid

annorlunda varit bafva.

17re hult, med Almundaryd, en socken i Kinnevalds

härad af Wexiö län, är belägen 5 mil S. från

Wexiö, och tillhör 2 kl. konsist. Socknen är 4

mil lång ocb 2 mil bred, ocb delas af sjön Åsnen
nästan i tvenne hälfter. Pastoratet är det största

inom länet. Marken är bergaktig, ojemn, sten-

bunden ocb vattensjuk. Korn och vårråg sås

bär mest, dernäst något bvete, ärter, blandsäd

ocb potäter. Löfskog af ek ocb bok finnes bar
allmänt. Braxen, sik, mört och andra fisksorter

fångas ur sjön Åsnen, och från én annan sjö i sock-

nen, kallad Mien , fångas aborrar och braxiiar af

ovanlig storlek. I socknen märkas trenne säteri-

er: Odensvaltahutt
f
Trehörna och Hösmåla , af bvilka

det förstnämnda är störst. Här finnes äfven ett

kronoålfiske, kalladt Hafsbåltan. Den del af sock-

nen, som ligger på öar i Åsnen, kallas ();>/;>r-

dinyen eller Öjarne. I sjön Åsnen skola nemligen

finnas inalles 365 öar och holmar, ocb eo sägen
går, att en missgerningsman skolat ligga en natt

på hvarje af dem, men ibjälfrusit på Frösön. Den
största af dem beter Sirkön. Socknen innehåller

3,520 inbyggare ocb 54 J
mtl. på en areal af

55,265 tonni., hvaraf 17,430 äro sjöar och kärr.

Adr. Wexiö.

Urslnt», en af de trenne sköldmör, bvilka funoos

oti Harald Hildetands bär uti Bråvalla slag och
den förnämsta af dem, förde konungens hufvudba-

nér uti denna märkvärdiga strid. Om henne be-
rättas, att då Starkodder, efter ett väldigt fas-

tande, blodig och illa sårad rusade emot henne,

skall bon bafva yttrat:
n
Visst är det dödsraseriet,

som kommit på dig, och lärer nu din dödsstund

vara för banden," bvartill Starkodder genmält:

"Först skall do fälla konungens baner." I detsam-

ma högg ban venstra handen af henne, så att ba-

neret föll till marken.

Urtima Ting* Gifves någon skuld för grof miss-

gerning, ocb faller ej laga ting snart in, sätte* då

bäradsböfding särskildt ting, ocb kungöre det ko-

nungens befallningsbafvande; tillsäge ock kronofog-

den att kalla nämnd samman, så ock dem, som
nödige äro. Kommer allmänt rykte upp om groft

brott, ocb finnes dertill skälig misstanka, både ock

häradshöfdingen särskildt ting, ändå att ingen dera

kärer. Tvista män, och äskar käranden särskildt

ting, söke då bofrätten, som tillåter det, om ban

vill kostnaden hålla. Tappar den svarande, gälda

ej annan kostoad än den å laga ting göros skulle.

Är någon sak så vidlyftig, att den ej kan å laga

ting slitas, och sämjas parterna inför rätten om
särskildt ting, då må häradshöfdingen det bålln.

Kronans saker och andra allmänna mål mage ock

å särskildt ting urskiljas. Utom hvad nu år sagdt,

bör urtima tiog hållas i följande fall: I) postens

öfverfallande eller borttagande af postväska eller
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något derutur; 2) mål, som röra häktad person,

da ransakningen ej kunnat slutas vid ordinarie ting;

3) då konungens befallningshafvande sådant askar

i kriminella mål; 4) mål, som angå uppror oeb

orolighet i riket; 5) i konkursmål; 6) i sjörätts-

mål; ?) angående intecknings, förnyande; 8) för

vittnens afbörande i värfningsmål; 9) då- underdo-

mare bos hofrät ten begär permission, på grund af

sjukdom, men derom icke företer behörigt läkare-

bevis.

Uråna, annex till Wäckelsång, är beläget 2* mil

S. från Wexiö. Marken är ojemn ocb bergaktig,

och något skog Bnries af bok och furu. De be-

tydligaste gårdarne äro, Högnatöf, Urdsa ocb Skye,

Högnalöf anses vara benämndt efter konung Högne,

Ingialds samtida, ocb hyser en belsobrunn af lin—

' drigt mineralvatten, hvilket dess upptäckare, en

öfverste 8oije, i 30 år begagnade. Stället är nu-

mera en bondgård, ocb har ett pappersbruk. Skye

är säteri. På Uråsa ägor är kyrkan byggd, af

sten ocb 30 alnar lång, med ett stentorn, i sock-

nen finnas 13 £ hemman, med 540 inbyggare på

en areal af 6,711 tunnl., hvaraf 210 äro sjöar

ocb kärr.

Utanv ind. Så kallas i Bohuslän sydvest vinden,

som kommer från bafvet ocb är våt och stormig.

Stundom benämnes äfven vestanvinden med detta

namn. Östlig vind deremot, särdeles nordostvind,

kallas i denna ort landvind. Sydvestvind om höst-

ocb vintertid medför der alltid regn, dimma och

mildväder.

Uti», annex till Ekby, är beläget J mil S.O. från

Mariestad. Marken är jemn, ocb lera är den rå-

dande jordmånen. Skog fallas. I socknen ligga:

Juta, säteri vid sjön Ymsen, samt Ebbetorp, ej

långt från samma sjö. Socknen håller 16 J hem-
man, med en befolkning af 395 personer på en

areal af 5,068 tunnland, hvaraf 1,560 äro sjöar

ocb kärr.

Utfall» Wilhelm von, son af rådmannen Ja-

kob Utfall i Götheborg, föddes derstädes deo 24

Nov. 1674. Efter grundligt idkade studier, vid

så väl Svenska som utländska gymnasier och

akademier, egnade lian sig, efter hemkomsten

till fäderneslandet, till bandel med utrikes or-

ter, samt bragte sig derutinnan så högt, att

att ban ej allenast sedermera dref en både för

sig sjelf ocb för hela landet fördelaktig bandels-

rörelse uti största skala, utan äfven förvärfvade-

sig en utomordentligt vidsträckt kredit bland köp-

männen på de förnämsta inhemska och utländska

handelsplatser. De tulltägter och inkomster han

förskaffade staten genom sin vidsträckta handels-

rörelse, voro ganska ansenliga, till belöning hvår-

före han, som 1709 blifvit rådman i Götheborg,

år 1716 utnämndes till kommersepresident derstä-

des, och upphöjdes i adligt stånd. Ban.afled den

14 Juni 1753. Dennes yngre broder,

Utfällt Christian von, blef, efter idkade stu-

dier, år 1704 underofficer vid dragonerne, samt

befordrades sedan 1706 till kornett, år 1707 till

löjtnant oeb 1709 till kapten. Uti slaget vid Pol-

tava togs han till fånga, samt upphöjdes, medan

ban ännn var qvar uti Ryska fångenskapen, jemte

sin broder i adligt stånd 1716. Efter hemkom-
sten till fäderneslandet 1722, erhöll ban majors

karakter samt kapten-löjtnants indelning vid West-
göt ha kavalleri; men befordrades först 1741 till

major vid samma regemente, då han tillika blef

korpral vid lifdrabant korpsen. Tog afsked 1742.

En tredje broder,

Utfall, Johan von, född den 8 April 1681,
ingick 1697 såsom volontär vid amiralitetet; men
reste snart derefter utomlands, ocb tjenstgjorde

vid åtskilliga främmande makters flottor, hvarun-

der han deltog uti flera sjödrabbningar i Medel-

hafvet emot Turkarne. Befordrades 1703 till ami-

ralitets-löjtnant, och stred de följande åren vid

många tillfallen emot Ryssarne i Östersjön och

Finska viken till år 1708, då han erhöll tillstånd

att föra handelsfartyg. Befordrades 1709 till kap-

ten vid Skaraborgs regemente och 1712 till ami-

ralitets-kapten. År 1715 bivistade ban sjöd rabb-

ningen emot Danska flottan under ön Riigen, bvar-

vid han synnerligen utmärkte sig. Ehuru amiralen

Henck, som kommenderade det skepp, bvarpå han

var, straxt i försls början af slaget blef skjuten,

fortfor kapten Utfall att försvara skeppet under

hela aktionen så käckt, att amiralens förlust ej

märktes, och gick slutligen segrande ur striden.

Till belöning för denna tappra bedrift, utnämndes

ban genast till kommendör, och adlades följande

året. Utnämndes 1722 till Scboutb>nacht, och

sändes 1727 såsom ambassadör till Dejen i Algier,

der han två år sednare afslöt den första freds-

ocb handelstraktat emellan Sverige och denna bar-

bareskstat. Befordrades sedermera 1736 till vice

amiral, kommendör vid eskadern i Götheborg,

samt praeses uti amiralitets-kommissariatet, 1742
till amiral ocb amiralitets-råd, samt 1743 till

chef föramiralitets-volontär-regementet. Vid svärds-

ordens instiftande, 1748, utnämndes ban till ridda-

re ocb kommendör af denna orden. Död den 11

Mars 1749. En fjerde- broder,

Utrall , Jakol% von, blef 1703 volontär vid ami-

ralitetet, ocb bivistade följande året kapten Pec-

kerins lysande aktion emot tre Engelska örlogs-

män. Gick 1705 i Fransk tjenst, samt förde se-

dan någon tid köpmans fartyg i Medelbafvet. Vid

återkomsten till Sverige 1709 blef ban underlöjt-

nant vid amiralitet, samt befordrades 1716 till kapten

derstädes och adlades samma år tillika med sina

bröder, för det ban allt stadigt med beröm blifvit

brukad på kommenderingar och sjöexpeditioner. En
femte broder,

Utfall» Peter von, tjente i början utrikes till

sjöss, och blef efter hemkomsten till fäderneslan-

det 1709 först löjtnant vid Skaraborgs regemente;

men 1711 amiralitets-löjtnant. Befordrades 1716
till skeppskapten och upphöjdes i adligt stånd,

samt blef sedan, 1718, amiralitets- kapten. Erhöll

1741 afsked såsom kommendör, ocb utnämndes

1751 till riddare af S. O. En sjette broder,

Utrall, Carl von, född den 2 Mars 1690, in-

gick 1709 såsom volontär vid Elfsborgs regemen-

te, der ban samma år befordrades till rustmästare.

Digitized byGoogle



18t Vtflyttflfta* ar riket. Vtllladnlse MOaimiiajar.

Bivist*é> derpå, 1710, slaget vid Helsingborg, samt

Mef 1711 fänrik vid Skaraborgs regemente, oeh

1712 sekundlöjtnant vid Westmanlands regemente.

Deltog sedan i slaget Tid Gadebuscb ocb belägrin-

gen af Tönningen, der han gjordes till fånge. Ef-

ter återkomsten blef ban 1714 utnämnd till pre-

mierlöjtnant, oeb togs 1716 äter till fånga af

Danskarne i affären vid Möss. Fick 1719 afsked

som kapten; men utnämndes 1722 till drabant,

som ban fortfor att vara till 1739, då ban för

andra gången fick afsked.

Utflyttaluv ar riket* Under åren 1840—1845
bafva 13,770 personer utflyttat, men deremot en-

samma tid inflyttat 12,856. Under de senare 5

åren till 1850 anses utflyttningen betydligt ökat

sig; men något officiell derom bar anno ej genom
tabellkommissionen bl i fvi t synligt.

UtTOre. Att fara ulfört vill i Lappmarken såga

att fara österut, likasom färden mot vester kallas

att fara uppfote, b vilket naturligen kommer deraf,

att landet sluttar mot öster, ocb dess floder löpa

i den rigtningen.

Utlle DhIcI. Detta vittra samfond stiftades egent-

ligen genom Elis Schröderheim af spillrorna otaf

det vittra sällskap, som förut bildats utaf den

snillrika fru NordenOychts intima umgängeskrets,

ocb utgifvit sina snillefoster dels änder titeln:

Våra Försök, dels under benämningen Vitterhetsar-

beten; men bvilket genom fru Nordenflychts död

ocb grefve Creutz' afresa till Frankrike blifvit

sbingradt. Sällskapet Utile Dulci bildade snart un-

der sig tvenne filialsällskap: Apollini Sacra i- Upsa-

la ocb Aurora i Åbo. Det räknade ej så få med-

lemmar, såsom grefve Gyllenborg, friherre Leyon-

bufvud, bröderne Torpadias, FiscberstrÖm, Klin-

genberg, Herkmpeos, Eckleff, Wiksten, Gagnerus,

Köbler, Reftelius, Harlingsson, Tilas, Fant, Strand,

Wellånder, Liljestråle, Smedberg, Oxenstjerna,

Bjerkén, Dahlström, Bergklint, Adlerbetb, Gran-

del, Porthan, Clewberg, Paykell, Kellgren, Teng-

ström, Regnér, Ristell, Jnslén, Elers, Simming-

aköld, Leopold m, fl. Det utsatte prisämnen,

sträckte äfven sin omvårdnad till musiken, oeh

ntgaf en samling af sina skrifter under benämnin-

gen Vitterhetsnöjen. Sedan det en' längre tid lidit

af en öfverbandtagande afmattning, upphörde det

slutitgen alldeles efter Scbröderbeims död.

Iftjord. Dermed förstås en egolott, som ett hem-

man bar, gemenligen utom sin bys rågång, inom

annan rörlagd bolstad. Ibland bar den särskild

åbo, men merendels lyder den till något visst hem-
man, hvarunder den blifvit skattlagd, och bör då

derifrån ej skiljas. Utjordar, som under hemma-
nens skatt äro inbegripne och af ålder till hem-
manen lydt, samt derunder blifvit brukade, må ej

derifrån skiljas eller utbrytas; men de utjordar,

som stå i kronans jordeböcker med särskild num-
mer och ränta, böra utbrytas ocb sårskfldt bebyg-

gas; dock i fall de ej igenfinnas eller utan hem-
manens skada till bete m. m. icke kunna utbrytas

ocb skiljas, mage de, emot särskild ränta lemnas

den bemmansbrukare, som dem förut innehaft. Ston-

dom är utjord såsom sårskild lägenhet antecknad

i jordeboken, stånden» består den blott af en viss

egolott, standom tages derföre andel efter del-

ningsgranden i alla den byens egor, inom bvan

område den ligger, då, om besutenbeten dera äger

rnm, rättighet njetes att erhålla laga skifte; mes

sjelf har deo ej vitsord i bägnadsfrågor. Vidare

kan ntjord vara antingen bebyggd eller obebyggd.

Den bar aldrig mantal sig åsätt, eburu den utgör

särskild ränta. Särskildt skattlagda utjordar, torp

och andra utan hemmantal varande lägenheter,

som till godheten kunna jemföras med ett aextoe-

dedeU maatal eller derutöfver, ocb icke blifvit till

rustning indelta, böra för roteringsskyldiga anses,

och derföre, så länge de icke äro med roteriag

belagda, rotefriheUafgift utgöra. Skattlagda ut-

jordar äro fria från deltagande i vägrödjniog, kyr-

ko- ocb prest gårdsbyggoad. Utjordar, efavad de

förut baft hemmantal och sedermera blifvit satte

till utjordar eller icke, äro fria frän kyrko- och

prestgårdsbyggnad till den del, som utgår efter

hemmantal; men böra, om de äro bebyggde, ef-

ter matlaget till kyrkobyggnad göra arbete.

UtkUppnå» som ligger i östra farleden till Carls-

krona, har en fyr. Lysningsapparaten består af

6 st. polerade me§sing$reverberer, b vilka genom

ett utvexlingsverk vridas omkring på 6 minuter,

ocb derunder gifva 3:ne sken eller blinkar af om-

kring 30 sekunders varaktighet hvardera, med lj

minuts mörka mellantider. Fyrljuset är 51 fot

öfver vattenytan, och kan i klart väder synas pi

2{ å 3 mils afstånd. Fyren tändes första gån-

gen d. 15 Nov. 1840. En befästningsbyggnad af

sten är uppförd' på yttersta skåret, och på denoa

kala holme finnes dessutom boningshus för fyrbe-

tjeningen, samt ett fiskarebus, alla rödfärgade.

Utländske konungar, bvilka härstammat från

Svenska konungahus, eller ock från andra Svenska

ätter, uppgå till ett ganska ansenligt antal.

Ynglingar t Norrige:

Harald Hårfager, regeut öfver hela Norrige 874;

död år 929;
Erik Blodyxe, dess son, död 936;
Håkan Adelstens fostre, den förres broder, död 961;

Harald Gråfäll, en son af Erik Blodyxe, död 976;

Olof Tryggvason, en afkomling af Harald Hårfa-

ger, stupade i slaget vid Svolderö år 1000;
Olof Haraldsson den Helige, äfven en bland Harald

Hårfagers många ättlingar, stupade i slaget vid

Sticklarstad år 1030. Dess son

Magnus den Gode, blef 1042 äfven Danmarks ko-

nung, ocb dog 1048;
Harald Härd råde, en farbroder till den förre, dog

1067;
Magnus II, den föregåendes son, a fled 1069. Den-

nes broder, Olof Kyrre, dog år 1093;
Håkan II, en son af Magnus II, dog 1094;
Magnus Barfot, Olof Kyrres son, död 1103* Den-

nes tre söner,

Östen, död 1123, Sigurd Jorsalafarare, död 1131,

oeb Olof Magnusson, död 1117, regerade ge-

mensamt;

Magens den Blinde, Sigurd Jorsalafarares son, bt-

röfvades synen oeb kronan af sin farbroder,
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Harald GyHe, hvilkeo afled år 1137. Dennes treo-

ne söner,

Sigurd, död 1155, Östen, död 1157, och log», död

1160, regerade gemensamt;

Hägnas Eriingssoo, en dotterson af konung Sigurd

Jorsalafarare , död 1178;
8verre, son af Sigurd ttaraldssoo , död 1202. Den-

nes son,

Hakan III, död 1204. Haos brorsson,

Gottorm Sigurdsson, afled 1205;

läge Bardsson, konung Sverres systerson, död 1217;
Håkan IV Håkansson, död 1264;
Magnus Lagabötare, död 1281;
Erik Presthatare, död 1299;

Håkan V, den siste konung af Ynglingen tten, död
1319.
Lodbrekider i Danmark, Norrige och England:

Sigerd Ormöga, lefde i nionde seklet;

Kont den Hårde och Lille, den förres son, var fa-

der till

Gorm den Gamle, hvilken blef den förste regent

öfver faela Danmark, och dog 941. Dess son,

Harald Blåtand, afled 991. Hans son,

Sven Otto Tveskägg, koanng i Danmark, blef år

1000 tillika konung i Norrige, och 1013 Eng-
lands konung. Död 1014;

Kont den Store ocb Rike, var konung öfver Dan-

mark, Norrige och Eogland. Af hans trenne sö-

ner blefvo

Svea, konung i Norrige, fördrifven af Magnus den

Gode, ocb dog 1036,

Harald Harfot, konung i England, död 1039, ocb

Hårdaknut, koanng i Danmark och England, död

1042.

Rurikar i Hyssland:

Rorik, Holmgårdens konung omkring år 863;

Igor, dess son, var gift med den ryktbara Olga;

Swiatoslaw, dess son, var anno hedning; men den-

oes son,

Wladimir den Store, antog kristendomen; dog 1015.

Hans son,

Jaroslaw I, dog 1055. Dennes fyra söner,

Wladimir II, död 1075, Wisiwald, död 1078, Swe-
toslaw, död 1069, och Wjewolod, död. 1098,
förde sinsemellan inbördes krig om thronen;

Jaropolk, Wladimir ll.s son, återförenade större

•delen af Ryssland under en spira ; död 1 1 40

;

Wladimir III, dess son, dog 1174. Hans son,

Jaroslaw II, var den siste konung öfver hela Holm-
gfirdska riket, som sedan underkofvades af Tar-

tarerne. En af bana sednare ål (lingar,

Demetrius Donsky, som residerade i Moskow, vaan

stora segrar Öfver Tartareroe, ocb dog 1389;
Iwan WasiliowttE, en sonson till honom, afsknd-

dade Tartarernes ok ocb blef den förste Czar

öfver alla Ryssar; han afled 1505. Hans soo,

Wesiliew Iwanewitz, dog 1533. Dennes son,

Iwan II Wasiliewitz, bekant för sin stora grymhet,
dog 1584;

Peodar I Iwaoowitz, som dog 1598, v«r dan siste

af Rnriks stam på ryska tbronen.

SpraMdggar i Danmark:
Svea Ulfsson, soo till Uåf Jarl i S*etige, dog 1674;

Harald ttaaa, batja son, död 1081, efterträddes af

sina broder, bvalko regerade den ene efter dan

andre. De voro

Knut den Helige, död 1087, Olof Hunger, död 1096,
Erik Eyegod, död 1105, och Nils, död 1135;

Erik Emood, eo soo af Erik Eyegod, död 1139;
Erik Lam, dess systersoa, död 1147;
Svan Gråte, Erik Emunds son, död 1157;
Knut, en sonson till konung Nils, död 1157;
Waldemar I, den Store, eo sonson till Erik Eye-

god, död 1182, efterträddes af sina söner,

Kont VI, död 1203, och Waldemar II Seier, död

1242;

Erik VI Pfogpenning, den senares son, ood 1250;

Abel, död 1253, och Kristoffer, död 1259, den

föregåendes bröder;

Erik Glipping, den sistnämndes son, dog 1286;

Erik Menved, baas soa, dog 1319. Dennes broder,

Kristoffer, dog 1334 och efterträddes af

Waldemar III, Atterdag, den siste Danske konung

ni Sprakeläggarnes ätt.

Folkungar i Norrige och Danmark:

Magnus Eriksson, som afven hade till medregent

sin soo,

Håkan VI, död 1380, bvara soa,

Olof V, död 1387, blef den siste konung af den-

na ätt.

Wasar i Polen:

Sigiamnod, vald 1587, död 1632. Hans son,

Ubdislem, död 1648, efterträddes af sin balf-

broder,

Joaan Kasimir, bvilken afsade sig regeringen 1668,

och var den siste af denna ätt på Polska tbronen.

UtsnelanWI är en liten by i Mora sockeo, vid Sil-

jan, på aadra sidan om Daielfvea. Man visar der

äonu den källare, i b vilken Gustaf Eriksson i flera

dagar låg undangömd för de förföljande Danskarne.

Öfver källaren bar man i det fordna husets ställe

- byggt ett annat litet bus, jemte ett ny modigt

Insthus, som ej synnerligt tål motsvarar den fora-

åldriga källaren. På denna källares inre väggar

bafva flera böga personer, bland dem äfven Gu-

staf ni , tecknat sina namn. Man ser der ock än-

nu det bål, hvarigeuom man nedsmog den blifvao-

de konungens mat, och genom bvars betäckning

med ett vörtkar basmodern, som då var sysselsatt

med julbrygden, räddade den förföljde. Platsen,

der bäNarea är belägen, är numera inköpt af kro-

nan, ocb det nämnda lilla hnset på dess bekost-

nad uppförd t.

Utabeppiilaejeo af stångjern och jernmnnofak-

tnr, bafva nedanstående år stigit till följande be-

lopp:
Stångjern Jernmanuf«k'ur. Summa.

1821: 314,945 S% — 26,045 S% — 340,990 5Ä
1825: 450,701 M — 30,337 „ — 481,038 „

1828: 416,734 „ — 29,539 „ — 446,273 „
1831: 428,204 M — 35,299 „ — 463,501 „

1838: 544,848 „ — 35,392 w — 580,240, „

1841: 565,008 „ — 43,533 „ — 608,541 „
1842: 424,506 „ — 37,120 „ — 461,686 „

Uäokott benämnas de rikets ständers särskilda af-

deJoiogar, bfilka bland etnuderues ledamöter oi-
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ses att bereda ärenderoa iooan de förekomma till

slutligt afgörande. Dessa vid hvarje riksdag nö-

diga utskott äro: ett konstitutions-utskott, att

väcka och upptaga frågor röraode förändringar

i grundlagarne och yttranden deröfver till rik*

sens ständer afgifva, samt att granska de i stats-

rådet förda protokoll; ett stats-utskott, att utre-

da och for riksens ständer uppgifva statsverkets

och riksgäldsverkets tillstånd, förvaltning och be-

hof; ett bevitlnings-utskott , att föreslå bevillnin-

gens fördelning; ett banko-utskott, att öfverse

bankens styrelse och tillstånd samt gifva föreskrif-

ter om bankoförvaltningen; ett lag-utskott, alt ut-

arbeta de ifrån riksens ständers plena remitterade

förslag till civil-, kriminal- och kyrkolagarnes

förbättring, samt ett allmänt besvärs- ock ekono-

mi-utskott, att, med anledning af inom stånden

vackla frågor, anmärka bristerna i de allmänna

bushållningsanslalterna och förändringar deruti fö-

reslå. Äskar konungen ett särskild t utskott, att

med bonom öfverlägga om ärenden, bvilka icke

till andra utskotts befattning böra och ban prof-

var böra hemliga hållas, utvälje riksens ständer

ett sådant, bvilket utskott har att endast afgifva

yttranden öfver de mål konungen detsamma med-

delar, utan rätt att något beslut deröfver fatta.

Andra riksens ständers utskott, än detta sistnämn-

da, kunna icke inför konungen några öfverlägg-

gar hålla. Allmänna frågor, som uti riksens stän-

ders plena väckas, må ej till ett omedelbart af-

görande der upptagas, utan skola öfverlemnas till

behörigt utskott, som äger att dem utreda och

deröfver sig yttra. Utskottens förslag skola först

t ståndens plena framställas till antagande eller för-

kastande, utan förändringar eller tillsatser. Göras

dervid i ståndens plena sådana anmärkningar, som
hindra antagandet, erhåller utskottet del af dessa

anmärkningar, för att derefter förslagen ytterli-

gare granska och jemka. När ett sålunda beredt

förslag till stånden återkommer, då äga de makt

att detsamma oförändradt eller med förändringar

antaga, eller ock alldeles förkasta. Ständerna

välja, inom åtta dagar efter riksdagens öppnande,

ledamöter, lika många af bvarje stånd, till utskot-

ten, och skal) konstitutions-utskottet utgöras af

24 personer, stats-utskottet af 36, bevillnings-nt-

skottet af 48, banko-utskotet af 36, lagutskottet

likaledes af 36, samt allmänna besvärs- och eko-

nomi-utskottet af 48 ledamöter. Det hemliga ut-

skottet, då sådant kommer i fråga, består af 12

ledamöter. Dessutom äga riksens ständer att välja

och förordna ett särskildt expeditions-utskott, för

att uppsätta expeditioner samt riksdagsbeslut, och

de författade handlingarna till riksens ständer öf-

verlemna, och slutligen kan bvarje stånd nedsätta

ett eget utskott, för upptagande af dess enskildta

besvär och angelägenheter. Inga utskott, med un-

dantag af konstitutions- och banko-utskotten, äro

berättigade att väcka frågor till afgörande i stän-

dernas plena, eller att upptaga andra ämnen, än

de från plena dit remitterade. Alla omröstningar

i utskotten ske per capita, utan afseende på stånd.

Inom banko- utskottet skola, i de mål utskottet med

stinderaes rätt besluta, två tredjedelar af hvarje

tands ledamöter vara närvarande. I alla rikseii

ständers utskott förer den bland adeln ordet, son,

enligt riddarhus-ordningen, dertill är berättigad.

Landtmarskalken ocb talmännen njuta oförvägredt

tillträde uti utskotten, dock utan röst eller deli-

berationsrätt. I hemliga utskottet och banko-ut-

skottet böra de aBägga tystbetsed. Ej må någoi,

af bvilken redovisning ocb ansvar för egna em-

betsåtgärder kan fordras, inväljas i utskott. Ett

utskott äger rätt att med ett annat utskott sam-

manträda, antingen in plenis eller genom depute-

rade. Emellan hemliga utskottet ocb annat ut-

skott äger dock ej något sammanträde rum. Stäo-

dernes gemensamma utskott få ej sammanträda pä

samma tid, dä i ett stånd plenum hålles. Stansa

riksstånden i sina beslut uti skiljaktiga meningar,

skall bvarje stånds beslut, genom protokollsutdrag,

remitteras till det utskott, som med målet befatt-

ning haft, bvilket det åligger att meningarne sam-

manjemka och med förslag öfver denna jämkning

inkomma till ståndens plena, som öfver frågan

definitift besluta. Skulle detta försök till jemk-

ning fruktlöst aflöpa, utvälja riksens ständer, i

sina särskildta plena, en nämnd, att förstärka det

utskott, till bvars handläggning målet bort, så

att ledamöterne blifva trettio af hvarje stånd,

hvilka samfäldt rösta, och äga att frågan med

ständemes rätt afgöra.

Iltiokne ocli Iniokne frii I»e äro sådane hem-

man, hvilka af ålder, medelst rusttjenst\ varit

frälsade och befriade från en mängd servituter,

som häftade vid öfriga skattehemmanen. För att

tillvägabringa någon inskränkning t en mäktig ari-

stokratis förstörande anspråk, blef det af konung

Carl XI stadgadt, att blott sådana, af frälsemäo

förvärfvade, hemman, som lågo inom en mil nära

frälsemannens bolstad, skulle ikläda sig frälsena-

tur, bvilka då kallades utsokne ocb insokne fräl-

se, allteftersom de voro belägne utom eller inom

den socken, der bolstaden låg. Med utsokne ocb

insokne frälsehemman, värde sjutton ocb en balf

millioner riksdaler, samt betalande i statsbidrag

samfäldt 536,000 R:dr, är förbållandet nära ena-

handa som med rikets frälsehemman, nemligen att de

borde utgöra 871,690 R.dr, eller 62 procent mera

fin de nu betala, för att i kronootskylder motsvara

skattehemmanens tunga.

Utaftclet inom riket har under innevarande århun-

drade varit uti ett beständigt stigande, bvilket

tydligen visar, att landets uppodling på ett högst

väsendtligt sätt befrämjats. År 1810 utsåddes

spannmål af alla slag jemte potatis, till ett be-

lopp af omkring 1,500,000 tnnnor, samt skörda-

des, med afdrag af utsädet, öfver 6,700,000 tun-

nor; år 1828 var utsädet öfver bela riket omkring

2,000,000 tunnor, ocb afkastningen nära 10,000,000

tunnor; år 1842 steg utsädet till 2,100,000 tun-

nor, hvaraf skördades nära 12,000,000 tunnor,

inberäknadt potatis och spannmål af alla slag.

UtaOlinln^miiÄlen inom riket uppgå årligen till

ett ganska betydligt antal. År 1841 voro dessa

mål 56,780, till ett belopp af 3,810,143 R:dr,
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. ocb bestodo uti 5?? mål mot ridderskapet oeh
•dela, till ett skuldbelopp af 218,852 R:dr; 8,764
mål mot ståndspersoner, till en samma af 1,223,779
R:dr; samt 33,332 mal mot boadeståodet, till ett

belopp af 2,131,717 R:dr; äfven emot torpare och
tjänstfolk aohängiggjordes 14,107 otsöbningar, till

ett belopp af 235,794 R:dr. År 1847 voro ot-

ntsökningsmålens antal 48,517, till ett samman-
räkaadt belopp af 3,825,810 R:dr.

Utterlijelui, Krik, född d. 14 Sept. 1662, var

son till assessoren i Svea hofrätt, Magnus Utter-

hjelm, förut kallad Utter, bvilken 1692 uppböjdes

i adligt stånd. Han tjenstgjorde först vid bofvet

ocb blef der snart kammarjonkare, sedan kammar-
herre, samt var på sin tid mycket berömd för sina

val lyckade miniaturporl rätter. Konung Carl Xl:s

ocb bans gemåls närmaste förfader samt barn i

vackra porträtter af honom förvaras ännu på
Drottningholms slott, och vinna beundran för den

skicklighet, bvarmed de öro utförda. Han afled

den 25 Juni 1717, och bans adliga ätt utdog med
bonom.

Uttern (Lutra vulgaris) hörér .till rofdjoren, bar

bredt ocb plattadl bufvud, bred, kort nos, små
ögon ocb långlagd valsformig kropp med kor-

ta ben. Hans färg är mörkbrun, men bufvudets

sidor, strupe ocb bringa äro blekgrå, svansen nå-

got längre än ha I fva kroppen. Han är ett vat-

tendjur, som närmar sig till skälslägtet, hämtar

sin föda i ocb vid vatten, men ligger om dagen

gömd i bål i jordbankar. Hans längd är 2 fot

6— 8 tum. Han förekommer i alla Skandinaviens

landskap, icke blott vid insjöar, åar, bäckar och
andra sötvatten inuti landet, utan äfven i skär-

gården och vid klippiga stränder och skär längs

Skandinaviens kuster, såväl i Östersjön som Nord-
sjön. Helst håller han sig vid floder ocb bäckar,

der tillgång finnes på laxöringar och foreller.

Dessa djur, äfvensom kräftor, grodor, vattenråt-

tor, ankungar m. m., utgöra hans vanliga föda.

Uttern jagas på flerahända sätt, mest i December
och Februari. I fiskdammar och andra fiskvatten

gör han ofta stor skada. Hans skinn värderas

mycket, och utgör i Svenska Norrland en betydlig

exportvara. -

Utter*berg, ett jernbrok i Skinskattebergs soc-

ken, bar 4 härdar ocb 2,43 1£ sbepp:d årligt priv.

smide af eget tackjern, bvarföre bammarskatt ut-

går med 22 skepp:d 19 Iisp:d. Frälsesmidet utgör

136 skepp:d 10 lisprd. Ägare: J. H. Wegelio.

Smidesstämpel: IW med en krona öfver och inom
en eirkel. %

trtv&najatorn, annex till Sandbem, är betaget 2 J
mil S.O. från Falköping. En hår befintlig källa

skall hafva varit offerkälla, och kallas 8: t Sig-

frids källa. Igenlagda åkrar, som vittna om en

forntida större befolkning, anträffas bär på åtskil-

liga ställen i skogarna, och man förmodar att

detta är spår efter digerdödens fordna härjning i

orten. Socknen hyser en folkmängd af 394 per-

soner, på en areal af 4,791 tunnland, bvaraf 160
äro sjöar och kärr.

lltvtiajnstorp kallas i några gamla handlingar den

ort, der den helige Sigfrid i Westergöthland predi-

kade evangelium ocb döpte de nyomvände. Man
har gissat, att namnet uppstått af benämningen:

Olvaynas torp, eller de odöptas bygd. Ännu fin-

nes der ett ställe, som kallas Utvägnstorp, och i

trakten däromkring går en allmän sägen, bura

Gud så väckt deras fäders bjertan, att de i sina

böner länge bland sig qvarböllo den helige man-
nen, längtande att af honom få höra omtalas

deo gode Frälsarens nnder och stora barmhertig-

het.

lltö, annex till Österhanninge, med eget kapell, är

en ö i hafsbandet, 6£ mil S.O. från Stockholm.

Ön håller en knapp mil i längd från N.O. till SV.,

i sin största bredd £ mil, och genomstrykes från

N. till S. af en bergås, med deremellan liggande

dalar ocb slätter, som gifva tillfälle till åker- och

ängsbruk. Något skog finnes bär äfven, men
ej tillräckligt för bearbetningen af de här befint-

liga jernmalmsgrufvorna, som utgöra öns förnäm-

sta rikedom. Något fiske och sjöfart idkas här

afven. ön besöktes år 1719 af Ryssarna, som
härjade den bär då befintliga trädkyrkan, och jein-

val i öfrigt, genom att förstöra allt bvad de kunde,

lemnade minnen efter sig. Den nuvarande kyrkan

är anlagd af sten och ligger midt på öo. På ön

märkes eljest: Edernas eller Ulo gård om 1 ^ mtl.

frälse, nu tillhörig ett för grufrörelsen bildadt

bolag; Utö jernmaliMgrvfvor , som redan 1650 af

drottning Christina privilegierades och i början af

19:de seklet jemte Edesnäs' säteri, Träma qvärn

och de kringliggande smärre öarna Älö, Rånö och

Nottarö såldes till ett bolag af bruksägare i näst-

gränsande provinser. Bland de flera grnfvor, som
här varit upptagna, bearbetas nu Nyköping*- eller

Storgrufoan ensam, helst den ock äger den bästa

och rikaste malmen. Beloppet af b vad som årli-

gen brytes går till omkring 50,000 skepp.d malm,

,
som afsättes dels på Södermanland och andra syd-

ligare orter, dels till Norrlaod och Finland.

v w.

"Vaccination. Sedan flera delar af verlden varit

härjade af den farliga ocb smittsamma sjukdom,
bvilken under namn af smittkoppor är känd, bar

väl genom deras ympande ett medel blifvit funnit

att minska förödelsen, men som icke varit till-

räckligt att afböja densamma. Genom den rykt-

bare Engelske läkaren Jenner bar en säkrare ut-

väg blifvit funnen. Skyddskopporne, i sin art så

DeL IV. 24
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lindriga, all de knappt knota bära namn af sjok*

dom, medföra ej allenast ingen fara för lifvet,

utan bevara äfven för de obehagliga och ofta rys-

liga följder af smittkoppor, hvilka för den öfrtga

lifstiden qvarblifvit hes dem, som frän döden blif-

vit räddade. En för menskltgbeten, sa nyttig och

hedrande opppfinning bar i Sveaige, oaktadt alla

fördomar, blifvit antagen, af regeringen bägoad,

genom kunnige ocb nitiske läkares samt andre väl-

sinnade medborgares bemödande med framgång

verkställd. Kongl. Maj:t bar derföre ook. utfärdat

följande reglemente: Alla föräldrar ocb fosterfader

skola med skyddskoppor lata ympa eller vaccinera

alla barn så tidigt, att det ovillkorligen ocb vid

nedanstående påföljd sker, innan barnen bonnit 2

års ålder. Derföre böra alla församlingar äga
vaccinatörer £amt en eller två vaccinations-före-

ståndare, bvilka senare, jemte kyrkoherden eller

hans vikarie, tillse, att bvart ocb ett barn senast

inom nämnde ålder blifver vaccinerad*. Mindre

och nära hvarandra belägna församlingar få dock

förena sig om en vaccinatör, bvars skicklighet

bör af provincial-läkare vara godkänd. Vid ut-

öfningen af vaccinationen ställer ban sig tiil ef-

terrättelse sandbets-kollegii föreskrifter, nyttjar

icke annat vaccinämne, än hvars pålitlighet är sä-

kert, beser barnen 7:de, 8:de eller 9:de dygnet

efter ympningen, for alt utröna om vaCcinkop-

porna varit så beskaffade, som de böra, och den

vaccinerade således bör anses för alltid tryggad.

I annat fall anställes ny vaccination. Öfver vac-

cinationen före bao särkild journal, bvilken af

laodsböfdingeu tillställas provincial-Iäkaren, som
den granskar ocb dervid tillika utlåter sig Öfver

, ymparenas nit ocb skicklighet under det sist för-

flutna året, samt anmäler, hvilka bland de mest

atmärkta ympare han anser förtjena belöningar i

penningar eller medaljer. Finnes vid ympningen

något att anmärka, bör provincial-Iäkaren sådant

rätta eller anmäla hos landsbofdingen. Ocb som
provinctaMäkaren bör bemöda sig om, att ständigt

underhålla friskt ympämne, bör ban foga den an-

stalt, att de som af honom erhållit ympämne, då

detta slagit an, återsända till honom sådant färskt

från friska barn taget, ty i annat fall äger han

det från sundbets-kollegium reqvirera. För att

uppmuntra skickliga vaccinatörer, få de kollekt er,

som för vaccinationen insamlas, förblifva inom
hvarje församling, och kunna anvisas åt vaccina-

törer, bvilka visat nit ocb skicklighet, äfvensom

de kunna ibågkommas med medaljer oeb premier.

I städerna få vaccinatörer antagas, om försam I in-

garne det önska. Utom vaccinatörer må hädan-

efter äfven klockare, barnmoskor, och b var och

en som har båg att vaccinera, vara tillåtet att få

utöfva vaccinationen, dock med villkor, att de

bos socknenämnden förut uppvisa edeligen be-

styrkte betyg af legitimerade läkare eller god-

kände vaccinatörer, att de äga föreskrifven skick-

lighet. Härifrån befrias redan antagne vaccinatö-

rer, som genom längre utöfning af vaccinationen

baft tillfälle att förvärfva sig församlingarnes full-

komliga förtroende; ägande .socknenämnden, som

bör draga försorg derom att skicklige vaccinatö-

rer äro att tillgå, äfven från utöfningen af vac-

cinationen afbålla dertill oskicklige personer. De

som söka belöning af statsmedel, böra till sund-

bets-kollegiem insända uppgift på antalet af den,

de vaccinerat; men vaccinatioos-kollekterne kunaa

icke användas såsom belöning åt andre, än deo

som är församlingens antagne vaccinatör. Alla,

som befatta sig med vaccination, böra fullkomli-

geo känna skillnad emellan äkta och oäkta vaccin,

sättet att försäkra sig, det vaccinationen lyckats,

att urskilja smittkoppor, vattenkoppor, stenkoppor

eller deo s. k. svinkölen ocb andra likartade sjuk-

domar. De vaccinations -föreståndare, hvarmed

församlingarna böra sig förse, väljas, såsom til-

lika ledamöter af socknenämnden, efter samma

grunder som om denna nämnds öfrige ledamöter

är stadgadt, och böra desse, såväl som alla andre

vaccinatörer-, anmälas hos konoogens befallnings-

faafvande, som derom underrättar konsistorium och

provincialläkaren. Vaccinations-föreståndares skyl-

dighet är, att tillse det alla barn i forsamlinges,

inom ofvannämnde ålder, blifva vaccinerade. Ehorn

vaccinationen kan anställas vid alla årstider, så

synes dock tjenligast att dertill välja någon viss

för barn i allmänhet inom församlingen, hvarom

kungörelse, efter vaccinatörens begäran, genom

föreståndarnes försorg ocb presterskapets åtgärd,

sker från predikstolen, bvarvid bör uppgifvas det

eller de ställen i församlingen, dit barnen böra fö-

ras for att vaccineras, dock vaccinatören obeta-

get att i hvars och ens bus vaccinera, då han

derom anlitas. Föreståndaren tillser, att veder-

börande alltid infinna sig med barnen, för att

låta. dem vaccineras, äfvensom att vaccinatörerne

nyttja äkta vaccin och ordentligt bese de vacci-

nerade. Försumma föräldrar eller fosterföräldrar

att barnen på 7:de, 8:dé eller 9:de dagen efter

skedd ympning, till besigtnings undergående opp-

visa på den dag och det ställe, vaccinatören der-

till bestämt, utan att förut bos honom hafva an-

mält laga binder, bor vaccinatören det genast hos

vaccinations-föreståndaren anmäla, ocb sedan denne

om en sådan försummelse underrättat socknenämn-

den, äger denna nämnd fälla den försumlige, se-

dan han hörd blifvit, att bota 32 sk., med före-

läggande att vid fördobbladt vite, på den tid sock-

nenämnden i samråd med vaccinatören fastställer,

låta ånyo ympa barnet och på ntsatt dag detsam-

ma till besigtning inställa. Förfelar denna åtgärd

sitt ändamål, må socknenåmnden tillhålla den fel-

aktige genom förnyade viten, som tillsammans ej

må öfverstiga 10 R:dr, att sin skyldighet fullgöra,

och om detta ändå ej hjelper,' anmäla förhållan-

det hos konungens befallningshafvande. Har nå-

gon haft lagliga hinder för sitt uteblifvande och

vaccinatören ej kunnat skaffa sig tillfälle att på

annat sätt få se den ympade, eller finner vacci-

natören att ympningen slagit felt, så äro sådana

personer att anse såsom aldrig ympade ocb skyl*

dige att vid nämnde ansvar låta förnyad ympniog

å sig verkställas. Skalle föräldrar eller foster-

föräldrar neka vaccinatören att af de ympade bar-
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mo tofa ympning*ärone, bote 32 sk., dem aock-

aenämnden ägor pilägga och uttaga låta. På"de t

vaccinations-föreståndarna må kooaa förvissa sig

att alla ovaccinerade barn blifvit vaceiaerade,

skall prästerskapet lemna dass aödiga underrättel-

ser ar förhörsboken, bvarefter de, med tillhjelp

af vaccinatören, böra upprätta förteckning på de

barn, bvilka blifvit vaccinerade, äfveasom på de

icke vaceiaerade, samt af hvad orsak ock genom
bvars försummelse sådant skett. Vid bvarje års

början skola vaecinations-föreståndarne genom pa-

storerue till konsistorium insända summariska upp-

gifter på de i bvarje församling vaccinerades an-

tal, hvarfid bör antecknas, om vid vaccinationen

något ovanligt förefallit, och om smittkoppor va-

rit gängse. Prästerskapet bör på allt sätt befor-

dra vaccinationen, meddela vacciaationsförestån-

darne alla nödiga underrättelser ur kyrkoken och

förhörslängder, af dem emottaga de af vaccinatö-

rerne förda journaler öfver de vaccinerade, äfven-

som förteckningar öfver icke beborigen vaccine-

rade jemte summariska uppgifter, samt inom Ja-

nuari månad det påföljande året insända journa-

lerne ocb förteckningen på de ej vaccinerade till

konungens befallningshafvande, oeh de summariska

nppgifterae till konsistorium, som derefter upp-

rättar en summarisk tabell för hela stiftet, bvil-

ken inom Maj månads slut till tabellkommissionen

insändes, ocb af denne »istnämnde, så snart den

blifvit nyttjad, öfverlemoas till sundbets- kollegium.

Konungens befallningshafvande, jemte konsistorium,

böra tillse, att alla församlingar äga vaccinatörer

ocb vaccinations-föreståndare, samt att, då sådane

afgå, nya i deras ställe antagas. Om vaccinatio-

nen i Stockholm är särskildt stadgadt i Kongl.

Br. d. 1 Nov. 1815. I de öfriga städerna upp-

fylla vaccinations- förestahdarne, der sådane fin-

nas, samma skyldigbeter som på landet, och i stä-

der, der sådane icke äro antagne, åligga. dessa

skyldigheter magistraten, som utser den eller dem,

bvilka den närmare verkställigheten bör uppdragas.

Presterskapets åtgärd blir densamma, som före-

skrifven är. En noga tillsyn öfver vaccinationen

i det bela tillkommer provincial-läkaren, hos hvH-

ken vaccinations-föreståndarna ocb veccinatörerne

kunna erhålla nödiga råd ocb föreskrifter, samt

de, som önska bli fva till vaccinatörer antagne,

beböflig undervisning i vaccinationskonsten. Pro-

vincial-läkaren skall ock granska vaccinatörernes

journaler, bvilka dem af landsböfdingen tillsändas,

och i händelse de finna vaccinationen å någon ort

vara försummad, antingen sjeifve rätta hvad af

dem rättas kan, eller derom bos landsböfdingen

anmälan göra. I städerne tillkommer dylik tillsyn

stadens ordinarie läkare. Som det är af största

vigt, att tillräcklig tillgång på äkta vaccinämne

måtte finnas, så nar Kongl. Maj: t anbefallt sned-

hets-kollegtnm att derom draga försorg. I huf-

vadstaden äro 4 läkare antagne, som i detta af-

seeode gå tillhanda, bvarförntan vacciaätions-da-

nota finnas i Fabian, Götbeborg, Härnösand, Jön-

köping, Carlskrona, Lund, Norrköping, Umeå,
Wisby och Örebro, bvardera försedd meé an fö-

reståndarn. Från dessa depot* äga alla, sort deraf

äro i behof, erhålla vaccinimne, samt; om till-

gång saknas, bos sundhetskollegium göra reqvi-

sition. Underlåter, utan laga förfall, någon af

föräldrar, eller andre, som hafva icke vaccinerade

barn under sin vård, att sist % år efter barnets

födelse låta det vaccineras, eller vägrar att in-

ställa barn på de samlingsställen, socknens vacci-

natör utlyser, eller ock vid hans besök i huset

detsamma undanhåller, eller på ett eller annat sätt

lägga binder i vägen för vaccinationens fortgång,

bör sådant af vaccina tören, vaccinations-före-

ståndaren eller annan .vederbörande bos pastor an-

mälas, som i eocknenämoden förebåller den an-

gifne sin motsträfvighet, ocb utsätter socknenåmn-

den, i samråd med vaccinatören, en viss tid, inom

hvilken, vid vite af 32 -sk., vaccinationen bör

- vara verkställd. Försummas äfven denna tid, late

socknenämnden uttaga böterna och forlågge ny tid

med fördubblad t vite. Visas en sådan tredska>, som
förut omnämndt är, då koppsmitta är yppad, kom-
me böterna att fördubblas ocb, vid bristande till-

gång, förvandlas till fängelsestraff. Skulle, genom
försummelse att låta vaccinera ett barn, detsamma

få smittkoppor ocb denna smitta derigenom utbre-

das, förfaras efter bvad stadgadt är om kopp-

smitta. I bufvodstaden förnålles med allt bvad som
rörer vaccinationens försummande, på Sått Kongl.

Maj:t genom öfverststbållare-embetet låter för-

ordna. 1 öfriga städer anmäles aådan försummelse

hos borgmästaren, som derom afgifver berättelse

till konungens befallningshafvande. övar och en

som låtit vaccinera ett barn, å hvilken vaccina-

tionen riktigt blifvit verkställd, äger rättighet att

af församlingens pastor deröfver erhålla bevis,

hvarvid vaccinatörens intyg lägges till grund. Då
någon flyttat till annan ort, antecknas i prestbe-

viset, huruvida de barn, densamma medfört, blif-

vit bebörigen vaccinerade, eller på annat sätt ge-

nomgått kopporna. Direktioner och föreståndare

af barnbördsbus och barnbus skola bafva den no-

gaste omsorg om barnens vaccinerande. Hvarje
rekryt inom den indelta arméen skall vid första

möte eller sammandragande af korps, och vid den

värfvade vid antagandet, vaccineras, utan afseende

derpå att rekryten möjligtvis genomgått naturliga

koppor eller varit förut med skyddskoppor ympad.

Barnmorske-lärlingar skola jemväl lära att vacci-

nera. Derjemte skall barnmorskan, särdeles på

landsbygden, söka befordra förtroende till skydds-

koppor och vara sorgfällig, att alla de barn, som
genom hennes biträde till verlden kommit, må
inom första året blifva vaccinerade. Klockare

och orgelnister å landet böra äga färdighet i vac-

cinationens verkställande.

ff/aelieofelt, David Fredrik van, son af

en prepositns i Mecklenburg vid namn Wachenhu-

sen, ingick 1656 såsom ryttare i Svensk tjenst

under ett i hans fädernebygd upprättadt rege-

mente, med bvilket han, bort derefter befordrad

till korporal, deltog i det stora slaget vid War-
sehan. Avancerade sedan 165? till qvartermfl-

stare ocb 1648 till kormit vid general-major
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Plantings' regemente. Tog afsked 1663 och gick

till kejserliga arméeo i Ungern, der hao genast

blef general-qvartermättare och beröroligen ut-

märkte sig änder dåvarande krig emot Turkarne.

Sedan var han någon tid löjtnant i Brunsvig-Lu-

seburgisk tjenst; men år 1673, vid det då utbry-

tande kriget, giek han åter i kejsarens tjenst,

samt upprättade ett eget kompani, med hvilket

ban sedermera deltog i drabbningen vid Strasborg,

der ban blef ganska illa sårad. Efter att bafva

blifvij återställd till bälsan från sina svåra bles-

syrer, gick ban 1675 tillbaka i Svensk tjenst så-

som major, och upplät tade ett kompaoi friryttare,

ned hvilket han förlades i Wismar, hvilken stads

belägring ban med utmärktaste tapperhet hela ti-

den utstod, ehuru han vid ett utfall hade det miss-

ödet att få sitt venstra ben a Skjutet af en styc-

kekula. Efter fredens »Mutande 1679 tilldelades

bonom, för hans mänga svåra blessyrer samt trogna

och tappra tjeoster, en årlig pension, hvarjemte

han 1688 upphöjdes i adligt stånd. Ban dog i

Wismar år 1702. Sorten,

Wachenfelt* Joachim Fredrik von» som
skref sig till Sellerås, född 1680, blef 1694 ka-

dett i Kor-Brandenburgisk tjenst; men anställdes

1697 såsom volontär vid baron Lievens regemente

i Wismar, med b vilket ban deltog uti följaode

årens fälttåg och belägringen af Tönningen. Ut-

nämnd till förare, bi vistade ban derpå fälttåget i

Lifland samt öfvergången öfver Duna, hvarefter

ban blef koroett vid Östgöt ha regemente. Var

med nti slaget vid Klissow 1702 samt vid Thorns

belägring, ocb befordrades för sin der visade tep-

parbet till löjtnant. Efter att bafva deltagit uti

flera af de följande årens drabbningar, utnämndes

ban 1708 till kapten vid dragonerna, i bvilken

egenskap ban bivistade Stralsunds belägring 1711

och slaget vid Gadebusch 1712. Gjordes till fånge

vid Tönningens kapitulation 1713, men frigjorde

aig sjelf följaode året och blef 1715 major vid

Bremiske dragonerne. Efter att bafva varit när-

varande via" Stralsnnds belägring, blef han, sedan

staden , kapitulerat, åter Danskarnas fånge; men
flydde 1717 or fångenskapen, och gjorde följande

året fälttåget till Norrige. Erhöll afsked 1741

såsom öfverstlöjtnant, ocb utnämndes 1751 till R.

af S. O. Hans dödsår är okändt. Brödren,

Wachenfelf, Carl Fredrik von, född 1681

,

blef 1699 volontär vid ett regemente i Stralsond,

1700 korporal ocb förare samt 1705 landrik vid

Uplaads regemente. Uti tråffningen vid Warscbaus
brygga blef ban ganska illa sårad ocb fick högra

armpipan alldeles afsbjuten. Icke desto mindre

fortfor ban att vara qvar i tjenst, och befordrades

1707 till sekundlöjtnant Vid stormningen af Wi-
precb 1709 erhöll han åter en svår blessyr i huf-

vudet, och togs samma' år tillfånga af Ryssarna

vid Poltava. Flydde 1719 ur fångenskapen och

utnämndes då till kapten, hvilket ban fortfor att

vara till år 1747, då ban erhöll majors afsked.

Wachalaejer» Cleorg» son af bnrggrefven och

presideoten i Thorn /Daniel Wacbslager, föddes d.

20 Okt 1648. Ätten härstammade från en vid

namn Matbias Wacbslager, bördig från Frankea-

land, hvilken i trettonde århundradet hade nedsatt

sig uti staden Thorn.. Sedan den unge Georg, ti

väl genom ett flitigt studerande, som genom vid*

sträckta utrikes resor, förskaffat sig goda insig-

ter, icke allenast i de flesta Europeiska språk,

utan äfven uti åtskilliga vetenskaper, blef baa

1 674 anställd såsom sekreterare bos deo då i Po-

len varande Svenske ambassadören friherre Lilje-

hök ocb fortfor i sådan egenskap till år 1693,

då han otnämndes till kommissions-sekreterare vid

Polska hofvet. Slutligen blef ban 1698 förordaad

till Svenske konungens resident i Polen. Under

tiden förnyade ban med konungen ocb republiken

Polen de gamla förbonden, men började tillika

snart föreställa de Polske senatorerna, vid första

kooskapen om konung Augusts tillämnade freds-

brott med Sverige, att hufvudsyftemålet med kri-

get egentligen vore, att otvidga Polske konongeas

makt och derigenom inskränka republikens frtbet

Denna sannolikt icke så ogrundade förmodan-, väck-

te, då den sålunda framställdes, emellertid ej ringa

barm, och den Svenska residenten blef formligen

förvisad från Warscbau om våren år 1700. Baa

begaf sig då till Stettin och hade sedan följande

året i Breslan ett samtal med flere Polske mag-
nater, då för första gången fråga väcktes om ko-

nung Augusts afsättande. År 1702 afsåndes baa,

tillika med kanslirådet grefve Piper, ånyo till Pol-

ska republikeo, för att underhandla om fred, ock

år 1704 voro grefve Horn ocb Wacbslager de

tvenne ambassadörer vid riksförsamlingen i War-
scbau, då de Polska ständerna underhandlade om
att afsätta .konung August och i dennes Ställe

upphöja konung Stanislaus på thronen. Aret

derpå utnämndes han till statssekreterare, men

togs till fånga af Polackarne vid Warscbaus eröf-

ring samma år, och blef först efter flera under-

handlingar åter utväxlad. Var närvarande vid ko-

nung Stanislai derpå följande kröning, vid hvilket

tillfälle de Svenske ambassadörerne naturligtvis

bevisados synnerlig beder, och anställdes sedaa

1708 af Carl XII såsom Svensk minister vid fö-

renämnde konungs bof, hvarefter ban några år

uppehöll sig i Königsberg för Svenska kronaas

räkning,' till dess han af Preussiskas regeringen

förvisades därifrån. Adlades 1711, utnämndes

1716 till bofkansler och upphöjdes 1719 till fri-

herre. Han oppeböll sig de sista åren af sin lef-

nad i Sverige, och afled d. 20 Nov. 1720.

Wachtsneleter. Denna ätt härstammar från en

' uråldrig förnäm Liöåndsk slägt, om hvars ursprung

man hitills ej kunnat fä någon säker underrättel-

se, utan förhåller det sig med denna såsom med

största delen af de Öfriga Lifländska adliga ätter-

na, hvilka äfven lefva i okunnighet oro sin första

upprinnelse. De flesta lära dock utgöras af så-

dana, som i de fordna bärmästaroes tider inflyttat

från Tyskland och nedsatt sig i Lifland, tillhö-

rande den bekantn Svärdsriddarnes orden. Igenom

de många oroligbeter ocb främmande folks infall,

hvilka tid efter annan öfvergått Lifland, bafva alla

dervaraade gamla arkiver blifvit helt och hållet
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förstörda, sfi ett landets adliga familjer måtte

sakna nödiga bevis på sin , ålder och företräden

sinsemellan, hvarföre de ock, vid det Lifländska

riddarbnsets inrättande, måste efter inbördes lott-

ning intaga sioa säten derstädes. Ibland dem var

ock den Wacbtmeisterska slägten, bvilken först

blef bekant i Sverige genom kommendanten på

A renborg, Axet Wachtmetster , som skref sig herre

till Aumack, och lefde omkring åren 1519 och 1520.

Dennes son,

Wnclitmeister, Klti» Axelsson, var 1550

öfverste för LiOändska adelsfanan och ett annnat

kavalleriregemente. Hans son,

W*chtutelåter, Haom 14lanson, hvilken skref

sig till Aomack,' Pall och Lacket, antos först

Svensk tjenst, samt blef 1578 af konung Joban III

satoraliserad bland Svenska adeln. Han förvä rfvade

sig snart konungens ynnest till den grad, att han,

år 1582, ifrån att vara blott ryttmästare eller

anförare för Lifländske riddarna, befordrades till

fältmarskalk. Dennes mindre ryktbare son,

fVachtmeister, Kla» Hanaeon, var öfverste

för rtdderskapets rosttjenst i Estland, och tandt-

råd derstädes. Hans son med fm Elisabeth Wran-
gel, var

Wachtineister, Håna, född il. 9 Sept. 1609.

Utrustad med lyckliga naturgåfvor, vann ban un-

der drottning Christinas regering en hastig befor-

dran, samt blef efter band riksstailmästare, krigs-

råd, generalmajor öfver kavalleriet samt landtråd

i Estland ocb upphöjdes slutligen af drottningen

1651 till friherre, då ban skulle skrifva sig till

Björkö. Han dog den 23 Juli 1652, och hans

trenne söner med Agnes Margreta von Helmstedt

blefvo stamfader för ättens trenne sednare isyn-

nerhet lysande grenar inom Sverige.

'Waclituieiater, Hans Hauiiuo, född d. 24
December 1641, erhöll, jemte sina bröder, en

särdeles lysande uppfostran, till bvars ytterligare

fullkomnande han, efter adlige ynglingars då för

tiden allmänna sed, år 1661 företog en vidsträck-

tare utrikes resa. Härunder uppvaktade ban i Rom
drottning Christina, hvilken på sin bekostnad lät

undervisa den unge ädlingen uti alla ridderliga öf-

ningar samt kallade honom till sin kammarherre.

Efter erhållet nådigt afsked frön denna befattning,

begaf ban sig till Neapel ocb besökte sedermera

de förnämsta bof, städer och universiteter öfver

hela Italien. Genomfor derpå Savoyen och Frank-

rike till Paris, der ban uppehöll sig öfver ett års

tid, hvarefter han 1665 gick öfver till England,

hvilket rike just vid samma tid var inveckladt i

ett blodigt krig med Holländska republiken. Som
alltifrån ungdomen hans båg lekt på sjöväsendet,

ingick ban såsom volontär på den engelska ör-

logsBottan, ocb deltog i denna egenskap uti flera

sjöslag, däribland uti den tre dagars träflningen

1666 emellan Engelsmännen och Holländarna, der

de förra' tillkämpade sig öfvervigten till sjöss.

Samma år tog han åter afsked ur Engelska tjän-

sten ocb blef kapten-löjtnant vid öfverste Wran-
gels regemente på den s. k. Bremiska expeditio-

nen; men sedan tvistigheterno med Bremen upp-

hört, begaf ban sig bem, då konung Carl XI ut-

nämnde honom till sin kammarherre. Derefter

gjorde ban boftjenst till år 1675 f då kriget ut-

bröt emellan Sverige och Danmark. Han fick då

befälet öfver skeppet Venus, med hvilket han åt- '

följde örlogsflottan under grefve Stenbocks anfö-

rande ned åt kusten af Pommern, för att uppsöka

de Danske. På en kort derefter företagen sjö-

expedition till Danzig, var han uti största fara,

men kom lyckligen undan til) Svenska skären.

Efter att ett år bafva varit amiralitets-kapten,

befordrades friherre Wachtmeister 1676 till vice

amiral ocb några månader derefter, till amiral,

sedan ban med beröm deltagit uti sjöslagen vid

Falsterbo ocb under Öland, der Holländska ör-

logsflottan, under sjelfva amiral Tromps anförande,

kämpade på Danskarnes sida emot Svenskarne. Ef-

ter slutadt sjötag bi vistade ban till Jands åtskilliga

träfiningar i Skåne, samt äfven det stora slaget

vid Lund, bva rest ban såsom öfverste-löjtnant an-

förde Westgöt ha kavalleriregimente, samt fick

trenne särskilda gånger bästen skjuten undan sig.

År 1677 utmärkte ban sig genom en mängd ly-

sande bedrifter. Redan vid årets början inföll han

i Blekinge, der han eröfrade Cbristiaoopel, slog

ocb öfveråndakastade ett Danskt parti af 400 dra-

goner ocb 800 soldater, samt derpå intog Carls-

bamns fästning. Sedan gick ban att vinna ytter-

ligare lagrar till sjöss, ocb deltog, under fält-

marskalken Horns öfveranförande, uti det stora

sjöslaget vid MÖen ocb Kögebugt, emot de före-

nade Danska och Holländska örlogsflottorna, då

han på slutet kom att ensam kämpa emot sjn

fiendtliga örlogsskepp, dem ban med sitt amiral-
'

skepp så undfägnade, att en del, sedan de bli fvit

alldeles redlösa, måste draga sig tillbaka, ocb de

öfriga ej dristade sig att våga något vidare an-

grepp. Efter denna bragd drog ban med sin flotta

upp till Kalmare sund, der ban fann före sig nio

andra Svenska skepp uti godt stånd, ocb när do

Danske sedermera samma år tänkte att oförmo-
dat öfverrumpla Ka Ima re fästning, kastade han i

hast någon del af sin besättning in i staden, öf-

vertog befälet dersammastådes ocb afvärjde de un-

der rök och dimma antågande fiendernes anfall med
sådan käckbet, att de andra dagen med stor för-

lust måste draga sig tillbaka. Derefter väade han

sig mot Öland, dref Danskarne från bela ön och
tvingade dem att nppbäfva belägringen af Borg-
holms -slott. Sedan ban år 1678 äfven vid flera

tillfallen utmärkt sig till sjöss emot Danskarna,

höll han sjelfva midsommarsdagen 1679 en myc-
ket berömd strid emot tolf Danska örlogsskepp

under södra udden af Öland, samt- gick straxt

derefter med sin lilla flotta till Kalmare sund, der

han uppträdde med sådan skicklighet emot fiendens

öfverlägsna antal, att denne förlorade flera skepp.

Hans stora under kriget ådagalagda förtjänster be-

lönades med general-amirals-fullmakten, ocb deref-

ter utnämndes han Ull president i amiralitets-kol-

legium och 1681 till riksråd, bvarjemte nan för-

ordnades till general-guvernör öfver bela Kalmare

län, Öland och Blekinge. Slutligen upphöjdes ban
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168? till grefve, då bas skref sig till Jobannis-

bos. Efter Danska krigets slut blef hans största

omsorg att, genom värfningar, nya båtsraansbåll

•ch Oera nyttiga författningar, förstärka den Sven-

ska flottan, bvilken genom ett långvarigt krig och

flera tillstötaode olyckor blifvit ganska mycket

försvagad. På bans tillstyrkan fick örlogsflottan

sin station vid Carlskrona, bvilkcn stad straxt ef-

ter fredens afslotande begynte anläggas; men ban

sträckte dessutom fifven sin omsorg till Götheborg-

ska amiralitetsstaten* inrättande, hvilken år 1700

fick sin egen stat. Sistnämnda, år, då kriget på

nytt brast ut emot Daomark, förde ban befälet

på den stora Svenska örlogsflottan, och när Carl

XII sedan beslutit att göra landstigningen på See-

land, under betäckning af några dertill tjenliga

skepp, så anförde amiral Wacbtmeister sjelf till

en början dessa, och satte dem i en sådan ord-

ning, att ej allenast tolf Danska fregatter, bvilka

sökte, hindra detta förehafvande, blefvo tvungna

att draga sig tillbaka, utan ock det fiendtliga ryt-

teriet ocb fotfolket, som stodo långsåt hela stran-

den, för att söka afvärja laodstigningen, genom en

stadig eld från skeppen så bemöttes, att de ingen-

städes kunde fat I a säkert stånd. Derpå begaf grefve

Wacbtmeister sig till konungen, ocb var tillika

med honom en af de förste som beträdde stran-

den, bvarefter ban, med tillbjelp af några andra

käcka officerare, bragte manskapet, alltefter som
detta bann landstiga, i god ordoing emot de öfrige

Danskarne, bvilka ock, efter ett kort motstånd,

nödgades taga till flykten. Under Carl XII:s derpå

följande långvariga krig, fick grefve Wacbtmeister

sedan föga tillfälle att utmärka sig, förrän när

kriget 1709 ånyo utbröt emot Danmark, då ban

genast åter lopp ut med stora flottan till de Sven-

ska kusternas betäckning, oaktadt ban kort förut

blifvit rörd af slag i venstra sidan. Följande året

boll ban vid Kiögebugt en skarp träffning med
Danska flottan ocb år 1711 öfverförde han till

Tyskland den stora dit då säoda transporten af

trupper och krigsföroödenbeter. År 1712 gick-

ban ånyo ut med flottan emot Danskarne, som då

lågo under Bornholm, samt angrep och dref dem
"på flykten med stor förlust, bvarefter ban sednare

på hösten lyckligen verkställde en betydlig trupp-

transport till Tyskland. Då ban mot slutet af

år 1713 skulle ifrån Carlskrona resa upp till

Stockholm, bände under vägen, i en brant och is-

lopen backe i Ostergötbland, att hästarne kommo
af rätta vägen, samt stötte vagnen med den häf-

tighet emot stubbar ocb stenar, att grefve Wacbt-
meister deraf illa skadades. Han måste då någon
tid ligga sjuk på en gästgifvaregård , men fördes

sedan till Stockholm, der ban afled d. 15 Febr.

1714. — Riksamiralen grefve Hans Wachtmeisters

förtjenster om sjöväsendet voro gaoska stora.

Utom flera andra vigtiga inrättningar, lät ban

granska ocb förbättra sjöartiklarna, iordningställa

ekonomi- och bushållsverket inom hela amiralite-

tet, inrätta ett kammar- ocb statskontor, lasarett,

sjukbus, apotbek, repslagarebana med alla andra till

skeppsvarfvet börande verkstäder och byggningar,

amiralitetets baroskola , eo krigsmanskasss tiH ftr-

afakedade eller bräcklige sjöofficerares ock geneoes

samt fattiga enkors ocb baros understöd m. m. Åf-

venså drog ban försorg om sjökorts upprättsode Öf-

ver Östersjön ocb Sveriges västra kuster vid Nordsjie

allt intill Norrska gränsen, ocb om lotsinrättaii-

geos förbättrande. Grefve Hans Wacbtmeister var

alltid en stor gnnstling bos Carl XI. Att ban äfven

bjert ligen älskade den unge Carl XII, intygas af

flera omständigheter, bland annat /af den anekdot

doktor Nordberg anför i sin historia. Ilas berät-

tar nemligen hurusom det tilldrog sig eo dag oa-

der konungens vistande i Carlskrooa, att den osge

monarken red ut i sällskap ned hertigen af Hol-

stein ocb några andra herrar. De kommo till eo

stor timmerhög, der hertigen föreslog att de borde

spränga öfver, för att pröfva sina hästars skick-

lighet. Konungen var genast färdig härtill, ocb

ville vara den förste, som företog deo vådliga

ridten; men i detsamma han gaf hästen sporraret,

fattade amiralen Wacbtmeister i betslet ocb sade:

"Nej, herren skall intet rida dit." Hertigen visade

förtrytsambet bäröfver och yttrade: "Hvad oa,

vågen j neka eder kooong att göra bvad han vill?
9

Wacbtmeister genmälte: "Eders Durcbleocbtigtet

kan sjelf rida dit, om honom behagar, mes nia

kooong skall icke göra det efter eder vilja." Her-

tigen invände: "Veten j icke med bvem j taleof

Wacbtmeister svarade: "Jo, jag vet att jag talar

med hertigen af Holstein ; men Eders Durcbleucbtig-

het påminner aig ock, att* han talar, med koogl.

rådet grefve Wacbtmeister. Min konung kuode

rida så, att ban bryter halsen af sig, och kanske

j då tanken blifva konung i Sverige; mea det skall

aldrig ske, så länge jag beter Hans ocb dessa

sitter bär," dervid han slog handen på sitt svärd.

Konungen kastade om hästen, klappade Wacbt-

meister på axeln och sade: "Nej, oej, kära gub-

be, var intet ond, jag skall icke rida dit." — E°

yngre broder, '

Wachtmeloter, Axel Hansson» född d. 13

Januari 1644, gjorde utrikes resor i sällskap ned

sin äldre broder, ocb befordrades sedan efterhssd

för gjorda tjenster under Carl XI:s krig mot Dsa-

skaroe till öfverste ocb general-major, samt om-

nämndes 1693 till kongl. råd. Blef samma år upp-

höjd till grefve, då han skulle skrifva sig grefve

till Mälsåker. Kort derefter befordrad till fält-

marskalk ocb 1697 till president i krigskollegioa».

Hao afled d. 24 Juli 1699, och bans grefliga »"

utgick några år sednare med bans enda efterlea-

nade son,

Wachtuaelaver, Hans Axelsson, hvilken re-

dan tidigt hade kommit i stor guost hos deo ang*

konoogen Carl XII, emedan han hörde till de fler*

onge ädlingar, som på allt sätt smickrade desses

böjelser, och derigenom förstodo att tillvinna sig

hela bans kärlek. Han var redan general-adjutant,

då ban stupade i slaget vid Holofzio år 1708.

Waclttmeiftter, Bleictaert, en tredje son »f

kongl. rådet och riksstallmastarea friherre Bss*

Wacbtmeister, fortplantade don friberrliga åltto

ock skref sig friherre och herre Ull Taafftlsdorff,
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Rothenberg ocb Wiodé. Han föddes d. 26 Febr.

1644, ocb efter alt bafva gjort grundliga stadier,

isynnerhet i allt som rörer krigsväsendet, före-

tog bao sig att, som aodra ädlingar på bans lid

allmänt brukade, göra vidsträckta utrikes resor.

Härunder antog bao i Frankrike först krigs-

tjenst såsom grand- mousquetaire, men återvände

1667 till fäderneslandet ocb fick då fullmakt att

vara löjtnant vid Skånska kavalleriet. Genom ett

horligt uppförande ocb ådagalagd skicklighet gjor-

de bao sig snart värdig vidare befordran, ocb

blef år 1672 ryttmästare samt 1674 överstelöjt-

nant. Uti det derpå följande kriget i Tyskland

forvärfvade ban mycken ära. Febrbellin, Stettin,

Rugen och Stralsdnd blefvo vittnen till bans ly-

sande bjeltemod, ocb bans der. visade tapperbet

tillskyndade, honom snart nya befordringar. År
1677 blef ban öfverste för Östgötha kavalleri. Då
freden slöts 1679 sattes en gräns för bans vidare

krigsbedrifter denna gång; men slutligen öppnades

för bonom en icke mindre lysande bana; ty efter

att år 1695 bafva erhållit genera I-majors- fullmakt,

förordnades han samma år till landsböfding öfver

Kalmare län ocb Öland. Likasom han förut varit

en käck anförare i krig, så blef ban nu en drif-

tig ocb nitisk embetsman, samt berömd såsom en

ganska rättrådig domare. Då Carl Xll:s stora krig

utbröt, år 1700, återkallades han till arméen och

utnämndes til) general-löjtnant vid kavalleriet. Han
for då genast till Seeland, der konungen nyss

landstigit, ocb åtföljde honom sedermera till Lif-

land, bvarest ban uti det märkvärdiga slaget vid

Narva anförde högra flygeln af kavalleriet, samt

ådagalade utmärkt tapperbet. Genom för häftig

rid t och starkt fäktande i denna drabbning, ådrog

ban sig en sjukdom, som redan d. 30 April 1701
slutade bans dagar i stade

(
n Reval. Hans son,

Wttchfinelrter, Axel Gustaf, friherre, född

1668, blef 1706 fändrik vid lifgardet ocb 1708
regementsqvartermästare vid östgötha kavalleri,

samt deltog under tiden uti alla de fältslag och

träflningar, som dessa regementen bi vistade. Så-

som ryttmästare var ban med uti det olyckliga

slaget vid Pultava, hvarefter ban togs till fånga

af Ryssarne vid Dnieperströmmen och fördes (ill

Kasan. Återkom 1722 ur fångenskapen ocb er-

höll då majors karakter med löjtnants indelning.

Tog 1741 afsked såsom öfverste-löjtnant. R. S.

O. 1748. Afled 1751. Med sin hustru, grefvin-

nan Magdalena Sofia Wacbtmeister af Jobannishus,

både han tretton barn ,,som fortplantade ätten. En
bans farbroder,

Wnehtmelflter, Fritz, friherre, både redan

1674 blifvit ryttmästare vid lifregementet ocb be-

fordrades sedermera till öfverste-löjtnant vid enke-

drottningens Ii fregemente till häst, samt fick öfver-

ste karakter 1682. Utnämndes år 1700 till ebef

för Estländska adelsfanan, ocb då detta regemente

1705 sammanslogs med Lifländska adelsfanan, blef

nan bådas gemensamma cbef. Han anförde dessa

regementen under de följande årens falltåg, ända

till slaget vid Pultava, hvarefter han blef fången

vid Dnieperströmmen* Vistades under fångenska-

pen i Moskau ocb bemförlofvadts därifrån 1712,
då ban blef general af kavalleriet. Dog 1728,
utan söner.

Wachtmeiater, Carl Axel, grefve till Joban-

nishus, herre till Trolleberg ocb S:t Peders klo-

ster, föddes d. 9 Maj 1754 ocb ingick 1771 så-

som extra-ordinarie i konungens justitre- revision.

Befordrades 1773 till kopist, kanslist ocb proto-

kollssekreterare. 1774 till frofjunkare, 1776 till

förste expeditions-sekreterare ocb 1777 till re-

visions-sekreterare. R. N. O. 1779 ocb samma
år justitiekansler. Fick 1782 riksrådsvärdighet

ocb blef 1784 seråfimer- riddare. Kallades 1787
till riksdrots och president i Svea bofrät t, 1789
till ledamot af högsta domstolen ocb Lands aka-

demis kansler. Endtledigades samma år från råds-

em betet. President i lagkömmisionen 4 792. Afled

1809.

11 »cl, annex till Hjälstad, är beläget 2 mil S.O.

från Mariestad. Jordmånen i socknen består mest

af lera samt, der höjder äro, af klapurjord, blan-

dad med mylla. Åkerbruk är bufvudnäringen. Ti-

da å går igenom socknen, bvilken torde deraf haf-

va fått sitt namn, emedan i fordna tider der ej

fanns någon bro, utan endast ett bredt vad. 1 sock-

nen ligger säteriet Wahotm, lj. mtl. säteri, vid

ån Tidan. En liten stad skall fordom bafva fun-

nits på Wads bys ägor, hvarom en hop stenar,

ocb murade, nu igenfyllda brunnar ännu vittna. Vid

hemmanet Askeberga i denna socken finnes ock en

ansenlig dom- eller tingsplats, utmärkt af 24 i

jorden nedsatta stenar, utgörande tillsammans en

oval figur, som är 24 alnar lång och 24^ alnar

bred midt på. Stenarne äro 4 alnar böga ocb 10

å 12 alnar vida. Man tror att denna domplats

var det Askubeck, der det märkvärdiga mötet år

1200 hölls, på bvilket tionden första gången ge-

nom biskop Jerp-Ulfs påyrkande blef beviljad,

bvilket i bihanget till Westgölbn-lagen finnes om-
nämndt. Socknen innehåller 12 £ hemman med 296
inbyggare på en areal af 3,032 tunn)., hvaraf 15

äro sjöar och kärr. Adr. Mariestad.

IVad, en bergsmansbammare i Söderberkes. soc-

ken, bar 1 bård ocb 133 skepp:d 6 lisprd priv.

årligt smide af eget tackjern, hvarföre hammar-
skatt utgöres med t skepp:d 6 lisp:d 13 marker.

Bruket skeppar på Stockholm. Äges af bergsmän.

Smidesstämpeln är tvenoe punkter under ett Å
inom en cirkel.

Wacla, med Ångarn, i Wallentuna härad, är be-

läget 4 mil N.N.O. från Stockbolm, \- mil från

Åkers kanal, ocb tillhör 3 kl. konsist. Vestra

delen af socknen är en bergländig, dock nästan

skoglös mark; men östra och södra delarne bestå

af 2:ne dalar, der fordom sjö varit, samt de höj-

der som omgifva dem Helgo- och Wada -sjöarna

från norr möta bär Ångarns sjö från sydvest, och

det förenade vattendraget fortgår åt sydost till

Össeby-Garn. Jordmånen är svag lera. Större gär-

dar i socknen äro: Stora Benhamra, 4 mtl. krono,

na en kungsgård, samt Lilla Benhamia, 2 mtl.

skatte, vid Helgö-sjöns östra strand. Socknen in-

nehåller 17 4- hemman med 270 inbyggare på en
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areal af 3,888 tonni., bvaraf 235 äro sjöar och

kärr. Adr. Stockholm, Reffsta.

Wada blntun, betyder i Lappmarken att fär-

das öfver snÖ r som uppblötnat genom töväder,

bvarvid man faster begreppet om att det svåraste

ocb mödosammaste arbete, hvilket det ock måste

vara, då resan verkställes på skidor, som ned-

sjuka i snön.

Wadensjtt, med Örja, en socken i Rönnebergs
härad af Malmö län, är belägen

J
mil N.O. från

Landskrona, och tillhör 3 kl praeb. Marken är

mestadels jemn ocb jordmånen mest lermylla. Bå-
de skog och torfmossa saknas alldeles. Socknen

innehåller inalles 7JJ mtl.' med 2il inbyggare på
en areal af 1,319 tunnl., bvaraf 2 a ro sjöar och

kärr. Adr. Landskrona.

Vadmal* troligen så kalladt af Vad (våd), klä-

der och Mal (mål), emedan det ofta tjenade till

ett varumått i handel, då klingande mynt ej var

att tillgå, är förmodligen det äldsta i vårt land

tillverkade ylletyg, alldenstund det ofta omtalas

ti våra äldsta nordiska sagor. Uti (jötreks och

Rolfs saga säges det att vadmal brukades af fat-

tigt folk, om bodde långt borta i vildmarker, vi-

da aflägse från allt umgänge med andra och utan

att idka någon handel. Redan i elfte och tolfte

århundradet drefvo Gottlänningarne utrikes handel

med Svenskt vadmal. Alldenstund dylikt var myc-
ket tjenligt till s. k. värdören, hade det afven från

äldsta tider sitt bestämda, för alla tillfallen fast-

ställda värde, så att tolf alnar räknades för ett

öra ocb 96 alnar för en mark. Då penningemar-

ken med tiden försämrades, bibehöll dock vadma-
let sitt värde, så att när Östgötbalagen samman-
fattades, ansågs en mark vadmal lika gällande med
två marker penningar, och var räkning i öre ocb

mark vadmal icke allenast bruklig inom Sverige,

otan äfven inom andra nordiska länder. I konung
Magnus Erikssons stadga af år 134? om prester-

nes inkomst på Öland förordnas, att för de s. k.

"Stafljos" skulle betalas ett öre vadmal, och Stur-

lesson berättar, att på Island skulle, efter en af

Norske konungeo Harald utfärdad förordning, ett

skeppund mjöl ej få säljas dyrare än till hundra

alnar vadmal. Då sedermera, vid tilltagande ut-

rikes handel, kläde kom i mera bruk, intog det

efterhand vadmalets rum, och blef så med tiden

det mest gångbara värdöre.

Yadinalidaaen. Delta namn plägar man gifva

åt sista marknadsdagen vid Arjeploug inom Lapp-
marken; en dag, som för Lapparne utgör en hög-
lid och är märklig derför, att det eljest i Lapp-
marken förbjudna brännvinet da fritt får köpas

ocb säljas. Efter väl förrättade marknadsärender

plågar Lappen på denna dag slå sig riktigt lös,

öfverlemna sig åt branvinssupande, med alla de

saturnaliska uppträden, stundom äfven slagsmål och
kif, som dervid plåga vara vanliga. Dylikt lärer

dock icke heller vara så ovanligt under de öfriga

dagarna af marknaden. Man förser sig på vad-
malsdagen äfvan med resbrånnvin, och många bland

Lappsållskapet äro vid hemfärden så rosiga, att

de måste nerinöras i akjorna ocb ligga dar såsem

döda kroppar, emedan da icke längre förmå hålla

sig uppe i sittande ställning. Denna marknad plä-

gar hållas i Februari månad.

Wadiuao, J. A«» är född på Drottningskär vid

Carlskrooa d. 2? Sapt. 17??., bar någon tid haft

tillsyn öfver ett sjukhus, bvarför han bar titeln

af direktör, ocb aOed i Götheborg d. 6 Okt. 1837.

W. lär varit en glädjens ocb trefnadens bärold,

ocb mångfaldiga humoristiska anekdoter om honom
berättas ännu af hans efterlemnade vänner. Under

sina sista lefnadsår utgaf W. en poetisk samling

under titel: Lek och A (/var.

Waduiark, Peter, född 1699 ocb son af ea

borgare i Wadstena, är ett af de flera exempel

på ynglingar, bvilka genom lärgirigbet och trä-

gen arbetsambat förmått arbeta sig upp ocb för-

varfva kunskaper, samt slutligan vinna en aktad

samhällsställning, oaktadt omstäodigbeberna i de-

ras ungdom syntes bafva ämnat dem åt det lägsta

stånd. Han var som gosse så utblottad och fat-

tig, att han saknade nästan allt, samt med upp-

passning ocb små ärende rs uträttande måste for-

tjena sitt nödtorftiga bröd för hvarje dag. Ibland

annat gjorde ban ofta tjenst såsom skjutspojke,

ocb följde med på skjutsfärder från sin fäderne-

stad, för att tillbakaföra hästarne. En gång hade

han vid ett sådant tillfälle den lyckan att få rids

för spannbästarne för konung Fredriks vagn. Som

ban härvid red friskt undan, trallande ocb sjun-

gande under hela vägen, samt visade en särdeles

hurtighet, gaf konungen vid framkomsten sig i

samtal med honom ocb frågade honom om han

ville blifva soldat. Den frimodige ocb qvicka yng-

lingen svarade genast, att ban beldre ville slode-

dera, för att med tiden kunna blifva konungens

prest, något som han äfven ämnade göra, och

bvarifrån till och med hans stora novaraode fat-

tigdom ingalunda skulle afhålla honom. Konung

Fredrik upptog detta ganska nådigt och skänkte

den frimodige ynglingen några dukater, bvilka för-

skaffade bonom det länge önskade nöjet att få be-

söka Linköpings skola. Han var då redan temli-

gen gammal; men genom outtröttlig flit lyckades

ban på några år genomgå skolan och gymnasium,

sä att han ändtligen vid tjogosju års ålder koode

komma till akademien i Upsala, för att blifva stu-

dent. Han var då ganska väl bevandrad i kun-

skaper, men fattig på alla tillgångar till nödtorf-

tigt uppehälle, hvarföre ban under flera års tid

måste söka sin ntkomst genom konditionering ocb

barnaondervisning. Således kunde han Leka hiooa

att förrän 1736, vid trettiosju års ålder, blifva

vigd till prest, bvarefter ban året derpå promove-

sades till filosofie magister. Efter att sedan ati

fem års tid hafva tjenstgjort dels såsom baspre-

dikant hos en baron Gedda, dels såsom predikant

vid drabanterne, förordnades ban 1742 till koagl.

bofpredikant ocb pastor vid lifdrabantkorpseo. Slot-

ligen blef ban 1751 kyrkoherde- i Söderköping,

med värdighet af prost, samt lefde sedan i denne

beställning förnöjd, hedrad ocb älskad till dea 7

Oktober 1764, då han med döden afgick. flao
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tar låtit af trycket utgå ett par akademiska di-

epetatioaer.

Wadefcot att bärad i Westergötklaad och Marie-

etads län, innefattar nordligaste deleo af både land-

skapet ocb länet, och åtgör eo egeo domsaga,

aom ionefattar 44 sockoar ocb 3 kapellförsamlin-

gar. Största strömmen är Tida-åa och största

ajöarna: Unden, Wiken och en del af Skagern. Sock-

narna äro: Mariestad med Ullerfvad och Ek; Lex-

btrg\ Ekeby ocb Utby; Odensåker med Tidavad,

Lastad ocb Bioneberg; Horn med Frössved ocb Sä-

ter; Wäring med Låcketorp; Hatled med Berga,

Färed ocb ^nå^a kapell; Lyrestad; Thorsö med ka-

pell; Undenäs och Halna; Fägred ocb Trästena;

Ujalsta och Sveneby; Flistad och Götbsunda; Belie-

fors, Ekeskog ocb Beateberg; Randsberg ocb Älöl-

torp; Hofoa med Elgerås och Finnerödja; Freds-

berg med Bäck ocb Björkängs kapell; Berg med
Lerdal* , Timmerdala och Böja; Åmnehärad med
Råda, samt Bjorsalar. Hemmanen äro 986 \ med
46,203 iabyggare på en areal af 518,07b tunnl.,

bva ref 73,020 äro sjöar ocb kärr.

Wad«bo, Morra» ett kontrakt inom Skaraborgs

län, innefattar 9 pastorater, nemligen: Hofva med
Elgarås oeb Finnerydja, Fredsberg med Bäck och

Björkängs kapell, Hassle med Berga samt Fine och

Enåsa kapell, Åmnehärad med Råda, Fägred med Trä-

stena, Ransberg med Möltorp, Undenäs med Halna

och Skogens kapell, Belleforss med Ekeskog ocb Be-

ateberg samt Lyrestad. Af dessa pastorater äro

6 konsistoriella, 2 regala ocb ett patronelit. Folk-

mängden i kontraktet uppgår till 28,058 personer.

IWadabo*, Uodra* ett kontrakt inom Skaraborgs

län, innefattar 9 pastorater, nemligen: Mariestad

med Ullerfvad ocb Ek, Horn med Frösved ocb Sä-

ter, Odensåker med Tidavad «amt Lastad och Bio-

neberg, Hjälstad med Wad samt Sveneby ocb Mo,
Flistad med Götblonda, Wäring med Locketorp,

Ekby med Utby, Tborsby med kapell, samt Lex-
berg. Af dessa pastorater äro 5 konsistoriella

och 4 regala. Folkmängden i kontraktet uppgår

till 13,399 personer.

Wadsaro, annex till Blaeksta, är beläget 4£ mil

N.V. från Nyköping. Marken är ojemn ocb berg-

aktig, samt genombruten af sjöar. På skog är

knapp tillgång. 1 socknen ligger säteriet Lagmansö

(se detta ord). Hemmanen äro till antalet 27 med
en befolkning af 840 personer inom en areal af

10,761 tunnl., bvaraf 2,290 äro sjöar ocb kärr.

Had»tena, en uppstad, är belägen vid Wetterns

östra strand, på gränsen mellan Dals' och Aska
härader, \\ mil från Linköping, 6 från Asker-

aund. Den erhöll sina privilegier år 1400 och både

ain köping till varors föryttrande, der nu Asker-

aaad ligger, innan denna stad år 1640 anlades.

Det här så berömda klostret (se Wadstena kloster)

började redan år 1347 att anläggas, sedan konung
Magnus Eriksson dertill skänkt ett bär redan år

1250 uppbyggd t kungsbus eller slott. Ett hos-

pital eller s. k. Helgeandsbus fanns bär redan år

1529, förnyades, afbrändt, af konung Johan III

år 1588, uppfördes af sten, med en rymlig kyrka

år 1750, förökades med ett kurhus, »ärdelee till

emottagande af veneriska sjuka, oeb ir beråkaadt

att inrymma en personal af miast 300 personer.

Af klostrets fordna gods ocb lägeobeter inrättade

konung Gustaf Adolf bär år 1647 ett invalid- eller

krigsmansbus, hvilket sedan erhöll gåfvor ocb te-

stamenten af flere både regenter och enskilda per-

soner, samt år 1743 räknade 60 personer såsom

pensionärer, jemte 5,000 understödstagande utom

sina murar; år 1784 blef denna inrättning indra-

gen, ocb gratialisterne erböllo i stället penninge-

understöd (jfr. krigsmansbus). — Många för hela

landets historia märkvärdiga möten ocb samman-
träden bafva på detta ställe hållits. Ar 1400
hölls bär en herredag, som bivistades af drottning

Margaretha, konung Erik ocb alla riksens råd,

ocb på bvilken Erik förklarades myndig. Här

samlade sig riksens råd äfven 1434, då Engel-

brekt inför dem uppträdde, omgifven af lifvakt, och

efter ett lågande tal med trug ocb hotelser för-

mådde dem att sända ett afsägelsebref till konung

Erik; bär höll Sten Sture år 1471 sammankomst
med en stor mängd af adel, borgare, bergsmän

och bönder ifrån östergötbland, Westergötbland

och Småland, för att förmå dem att afvärja rikets

förderf ocb väpna sig mot konung Christian; här

uppsades 1501 konuag Johan II ocb hans arfvin-

gar all tro och lydnad; bär bolls år 1521 riks-

dag, på bvilken Gustaf Eriksson Wasa d. 24 Aug.

valdes till riksföreståndare, och ännu år 1598 hölls

bär en riksdag, den sista som bär sammanträd!,

på bvilken bertig Carl med ständerna öfverlade om
stillandet af oroligbeterna under konung Sigis-

munds vistande i Polen. Staden bar ock flera

gånger varit hemsökt af eldsvådor, och år 1567,

under då pågående krig blef bon af Danske be-

fälbafvaren Ranzow uppbränd. Det bär varande

slottet, fordom kalladt Wettersborg ocb försedt

med fyra torn, men på senare tider af kronan

begagnadt till sädesmagasin, är också rikt på

t
minnen från fordna tider, ocb har af flera kung-

liga personer varit besökt och bebodt. Här firade

konung Gustaf 1 år 1552 sitt biläger med Catha-

rina Stenbock; bär vistades under hemfärden gref-

varne af Ost-Friesland, af bvilka den ene förmält

sig med konung Gustaf I:s äldsta dotter; bär till*

bragte hertig Magnus af Östergöt bland sin svag-

sinta lefnad, som nära både lyktats i slottsgraf-

ven, dit han från öfra våningen kastade sig; här

residerade hertigarna Johan af Östergöt bland ocb

pfalzgrefven Adolf Johan, bvilken sistnämnde mot
vederlag afstod slottet till lifgeding åt drottning

Christina, sedan hon afsagt sig regeringen; bär

både sedermere äfven Carl X:s enkedrottning, Hed-

vig Eleonora, sitt lifgeding intill sin död år 1715;
bär bodde äfven konung Stanislaus af Polen, då

han, efter slaget vid Pultava, blifvit nödgad att

fly ur sitt rike; här hade äfven konung Carl XII

ocb bans syster, Ulrika Eleonora, som då på 17

års tid ej träffat bvaraadra, en dags sammankomst.

Drottning Ulrika Eleonora skänkte slutligen år

1738 detta slott till inrättande af ett adligt jung-

frustift, bvilken inrättning äfven kom till stånd,

dock utan att' den till stiftsfröknarnas inhysande

Det. IV. 25
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beslutade reparationen af etottet någonsin blef Verk-

MåHd (Be HWjfeft* A<teliga Jungfrustift). Stadens

båda kyrkor äro S:t Fetri eller stadskyrkan med
en präktig altartafla oeb en mängd rara antiqvi-

tet er, samt deti numera icke begagnade kloster-

kyrkan. Staden är 1350 alnar lång och 800 al-

nar bred. Torgen 6re 3 ocb stadens lastageptats

kallas Myntbacken
y

emedan stadens fordna mynt-
bas, hvarest år 1569 de s. k Union sklipp it)garöe

blefvo slagna, bär skaH bafva stått. Näringar

ird åkerbruk, handtverk oeb bandet, hvilken se-

nare, sedan kommunikationen mellan Wettern oeb

Wenern blifvrt underlättad, stigit ocb förkofräts.

Stadens nemtt vid Wettern är god. linsen äro

nästan alla af träd, med smala och krokiga ga-

lor. Ro trivialskola finnes bär, der nndervisning

meddelas af 1 rektor Ocb 2 kolleger. År 1753
införskrefvos bit från Flandern 23? väfveri*arbe-

tare , bvilka tillverkade kammandek, och bär ie-

fort en finare väfningskonst. Konsten att knyppla

spetsar, som äada från S:t Britas tid synes bår

bafva drifvits, bar ock änna bibehållit sig samt

Mkas af både män oeb qvinnor ocb utgör en icke

totoetydlig bioåring. Staden styres af en borgmä-
stare, år säte för en af länets provtacial-låkare

oeb bar postkontor och apotbek. Dess jord ut-

gör 2 1 ftitl. samt deri bland 760 tonni. 9 kappl.

åker. Stadens vapen är S:t Britas bild. TiW»am-
mans mod 8:t Pers och Strå socknar utgör Wad-
atema stad ett rega+t pastorat af 1 kl. Invånar-

nas antal nppgår Hit 2,000.

Wadntena adlffr* jttair/friietffv. Deooa inrätt-

ning hämtar en betydlig del af sina tillgångar från

de fordna klosteriokomsterna i Wadstena. De ad-

liga jougfroar, som deraf njuta understöd, komna

för öfrigt bo bvar de behaga. En den tnskrif-

ven fröken onder 6 år betalar i inskrifniagsafgift

*0 R:dr, mel Fan * och 12 år 83 Rrdr 16 sk., öfver

12 är 100 R:dr, atom 50 R:dr i familjegåfva ocb 16

R:dr 32 sk. för ordenskorset , bvilket allt erlägges i

banko otb deponeras i rikets ständers bank. Hvarje

ieskrifven fröken erhåller så länge bon är ogift,

Oft årKg pension af 33 R:dr 16 sk. banko. För-

valtningen bestrvöVs af r iddarhus-direkt ionen.

**/äte>*tekia kloeter. Redan från år 1162 om-
totos i Wadstena ett kloster, bvilket dock sanno-

likt varrt af föga betydenhet. Men det kloster,

*0ji> bär sedan antändes ocb i hela Enropa vann an-

eeeode ocb ryktbarhet, grundlades af den heliga

Brigitte, med biträde af konengarne Magnus Eriks-

son oeb Albrekt, »f b virka den senare lät utfärda

påbad om en pennings erläggOnde af bvar porson

i hela riket, hvilken penutog till detta kloster i

evärdéKga tider skulle utgå. Enligt S:t Britas

stiftelse skalle detta kloster WifVa hemvist för en

orden, som utgjordes af personer af bada könen

ocb kollades S. Sarvators Orden under S. Augu-
stini regel. Påfvarne Urban V och ^Gregorius XI
stedföstade ktesterregleroa genom egna utslag på
1370-talet. Utom abboten och abbedissan, skulle

irlostersättskapet bestå Inalles af 25 bröder och
60 systrar. Atomkärna vinnlade nig mycket om
den Mena lärdom oeb använde stor flit aft samla

alleboada beodshrifna böcker. Nunnorna Äter ål-

vände sina från gudaktighetsöfningar lediga stöl-

der till allehanda bandarbeten. Genom en boll

af påfveo Martin V, blef klostret år 142? ett

modetkloster för alla Brigittfner, öfver bvilka det

fick visitattoos*- ocb eodersökningstätt. Stället vaw
slutligen en sådan belgd, att det för andakts still

besöktes af meoniskor från alla Europas landet,

Oeb långväga främlingar infuono sig bär stundom,

beofalmnde om nåden att få lefva Otk dö mota

klostrets murar. Så berättas, alt en biskop Ro-

bertus, en lärd man ifrån Italien, år 1400, gick

från Skenninge barfotad till Wadstena kloster,

nnder det att marken var betäckt med snö ocb en

olidlig köld. Åfven drottning Margaretha lät bär med

mycken skenbar ödmjukhet år 1403 inskrtfva sig

som klostersyster. Konung Erik XIII gick t Hl fots

bit ifrån Skenninge; konung Chris toffer lät bär io-

skrifva sig, oeb drottning Pfailippa, som år 1415

ingått systerskap med Brigittiner-ordens samfund,

aied bär 1430. Eo pilgrimsfärd till Wadstena

ansågs lika förtjänstfull som ett krigståg mat

Saraceneme, bvilka innehade heliga landet, ocb

förskaffade samma arfsrätt till himmeleo. På en

sten i klostret stodo Också dessa orden ntbuggoe:

Si non poteris Romarn occedere, suffieiaot tibi

indulgebtia» Mc WadsteYiis eoncess». Klostret er-

höll ock en mängd fribeter ocb immtrniteter oeb

riktades efterhand genom gåfvot ocb testamenten

både af regentér ocb enskilda personer. Om dtn

förmögenhet klostret slutligen vann och den kost-

aamma husbåfleing der fördes, vittnar en förteck-

ning, som Spegel i sin biskopskr»önrka infört an-

gående bvad som till klostrets bebof årligen er-

fordrades, uemtigen 120 ronnOr råg, 24 tonoer

bvete, £88 tunnor malt, 14 skepp:d bomla, 48

tunnor korn, 20 tunnor smör, 120 nötkreatur el-

ler oxar, 3t>0 st. får, 9 skepprd fläsk, 20 tunnor

salt, 100 )i*p:d ost, 10 lisp:d peppar m. m. S:t

Britas qvarlefvor förvarades i klostret ocb lades

år 14 1 4 i ett dyrbart silfverskrin om 429 mar-

kers vigt, bvilket skrin af Sten och Thure Bengts-

söner Bjelke hit btifvit skänkt. Konung Johan Rl

borttog år 1573 detta skrin ocb använde del till

kronans bebof;' men klostret återfick år 1590 af

samma konung ett annat af lika värde. Klostret

både sin egen kyrka , kapefrhos för ntfftnotaa samt

2:ne trädgårdar, i bvilka de första bergamotrräd

i Sverige btifvit planterade. Efter reformationens

seger i Sverige år 1527, gafis befallning att åf-

ven detta kloster skulle reduceras. I>e skickligå-

ste bland muokarne blefvo då på konungens be-

fallning utsände att emottaga lägenheter vid för-

samlingarna på landet, några skickades ofven alt

undervisa oeb omvända Lapparne. Mot normeras

var konungen mera eftergifven, tillåt dert att bi-

behålla sin »bedissa ocb de nnder hennes förvalt-

ning stående räntor ocb inkomster, emot en viss

artig procents afgrft tffl kronan. De bland öVm,

som vHle utgå ur klostret, ägde ock dettift laf.

Åfven konung Erik XIV gaf ett nådigt skyddsbref

åt do bår qvoYblrffta nntmorna. Konung Johan ni

ocb tams son gigrsaftind gaf klostret äntra de*s-
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ijtom flera nya förmåner, Qea renjefuad, som va-

rit klosterfolket ålagd ock 40m skulle befordras

geoojp serskilta boning'™* f^r munkar ack uon-

n#r, bvilka icke en» åla vid samma bord ocb äf-

veu under »Ina sammankomster i kyrkan toto åt-

ajcilda, lärer dock ti alldeles obrottsligt hafua Wif-

^it bållen* Detta visade sig isynnerhet vid refor-

mationstiden, då man i ett ihåligt träd i den till

klostret börande trädgården påhittade en mängd
lämningar efter mördade foster. Konung Carl IX,

fcvilken såsom hertig sjelf skall bafva varit vittne

till denna upptäckt, gjorde ändtligen efter Söder-

köpings riksdag år 1595 fullkomligt slut på detta

klöstervä*ende cb förvisade ur riket alla munkar
ocb nunnor, som icke ville låta öfvertala sig att

antaga evangeliska läran. Följande året (1596)
förstördes äfven sjelfva klostret. Klosterkyrkan,

invigd 1430 ocb försedd med en altartafla, gjord

I Venedig, qvarstår ännu. fastän Oera gånger om-
byggd ocb (senast 1829) reparerad. En mängd
märkeliga personer, såsom riksdrotset Bo Jonsson

Grip, drottning Pbilippa, konung Carl Knutsons

gemåler, bertig Magnus af östergöthland o. s. v.

|ro uti denna kyrka begrafua.

WacUtenav Iir|geimeweli^*lpråiftmlne; » nu-

mera utgörande en allmän peasiopsiurättniog för

nrméeos manskap samt dettas enkor ocb barn,

bar, på den grund, att krtgsmunsbeset, vid sin

första grundläggning, haft namn af krigsnespital

,

såsom sådant blifvit ansedt, och njutit de förmå-

ner, bvilka i allmänhet varit hospital förunnade.

Genom kongl. brefvet d, 23 Juli 1783 anbefalldes,

att det i Wadstena inrättade krigsroanshns skulle

indragna ocb upphöra. Då krigsmnnsbusbyggnu-

derna i Wadstena sedermera anslogos till en ar-

betsinrättning, blef i nåder förordnadt, att tvea-

oe rom derstädes, nemligen S:t Brigittas bönkam-
mare och en nunnecell borde, med alla deri för-

varade fornlemoingar, för framtiden bibehållas

alldeles oförändrade, äfvensom de vid krigsmans-

boset befintliga effekter, förnämligast bestående a/

kyrkoinveotarier, såsom forntida minnesmärken el-

ler prof af gifvares frikostigbet. Krigsmansbusiu-

rätlningen är numera ställd under krigs-kolltgii

öfverstyrelse och inseende, med uttryckligen stad-

gad* förbehåll, att ingenting deraf får disponeras

till främmande behof. Krigsmaashosets donations-

gods bestå af till denna inrättning nf frnmfarne

konungar och enskilda personer föalånta hemman
acb lägenheter inom Östergöt b)ands, Kronobergs,

Skaraborgs, Elfsborgs och (Utlands län, samt för-

klarade radan konung Carl XJ, genom ett offent-

ligt bref af år 1683, för sig ocb efterkommande

Sveriges konungar, att de till krigsmansbuset do-

serad* gods och gårdar aldrig skola derifrån dra-

gas. Alla räntepersedlar samt öke- och maasdags-

verkeu af krigsmanshushemmanen skola beräknas

och uppbäras efter årliga markegången, på samma
satt som räutepersedlama till kronan utgöras af do

densamme behållna hemman. Räntorna af de vid

indeloingsverkeU inrättning anslagna a. k. beneieii-

feejamaa, In för lifregementet och 10 för brartdera

a| de öffige regtmenMrao Ull bäst o«h fri, sket

äfven inflyta tiU kHa^mnoajauskassaa, sk alt krigs-

mansbuset alltid bekåller räntorna till allmänna

fonden och i stället ntgifver penaingeunderhållet

efter staten. Utaf kronotionden är hver fyration-

de tunna spannmål anslagen till Wadstena krigs-

mansbus, som äfven efter 1834 års riksdag, då

den dit förqt ingående centonalen upphörde, åt-

njuter i vederlag derfer ett årligt statsbidrag,

sednast hestämdt till 40.800 R:dr. Slutligen äger

krigsmaasbnsTinrättningen att erhålla: befordrings-

afgifter för så väl militära som alla öfriga sta-

ter, der sådana afgifter böra utgöras med 1 pro-

cent af lönebeloppet; avancemeutspeunisgar vid

byten oeh transporter, jemväl då sådana från högre

till lägre beställningar äga rom, vid tillträde ånyo

af sådaa beställning, som man tillförene innehaft,

vid erhållande af alla löneförhöjningar samt af

keraktersfullmakter utan åtföljande lön; afgifter

för grefvebref 300 daler s:mt, friberrebref 1 50

daler s:mt och sköldebref 40 daler s:mt , för excel-

lensvärdigbet 33 R:dr 16 sk. b:ko, serafimerrid-

dare 25 R:dr, kommendörer med stora korset 16

R:dr, kommendörer af riddareordnarne 10 R.dr

00b riddare 2 R:dr, samt slutligen de afgifter nf

en belf till en daler s:mt, som bvarje af manska-

pet vid antagning eller afskedande skall erläg-

ga. Dessutom skola afgifter till krigsmansbu-

set erläggas för sädana gåfvor, som af Kongl.

Blaj:t ocb kronan föräras; för årliga pensioner i

ett för allt en gång fem procent; för tillf- oeh

afträdaude af rustbåll; vid fastighetsköp och för

vinnande af burskåp. Slutligen tillkomma äfven

krigsmansbuset vissa s. k. krigsbytesmedel , fat-

tigbössemedel ocb bötesmedel. Den pensionsstat,

bvarefter gratialisterne skola åtnjuta deras un-

derhåll, är indelad nti fyra klasser. Utaf de stater

oeh korpser, bvilka till underhåll af krigsmanshos-

kassan förut varit berättigade, intagas sådane afske-

dade krigsmän, som emot rikets fiender, eller för

ofrig t i tjensten blifvit Ull hälsa eller lemmar
skadade, eller ock genom långlig och heröroiig

tjenstgöring sig utmärkt; och utgå underhållen

sålunda, att uti fértta kta$$en undfår kvar och en

årligen trättioses R:dr. 1 denna klass uppföras

de, som i fält emot rikets fiender, vid fästnings-

och kronohyggnader, exercis eller saluteringar för-

lorat arm eller beo, de som erhållit blesyrer i

hnfvudet af den beskaffenhet, att sinnesrubbning eller

förlust nf synen derigenom uppkommit, äfvensom

do, bvilka vid dylika tillfälligheter erhållit svårare

kroppsskador eller ådragit sig obotliga sjukdomar,

bvarigenom de blifvit alldeles oförmögne ntt sjelf-

- va kunna sig försörja, och äger dessutom krigs-

kollegium, vid särdeles ömmande omständigheter,

att till ecb med nnmäla sådane personer till ånnn

bögre underhåll. Uti andra klösten är gratialet

tjagofyra R:dr årligen. I denna klass intagns de,

som vid förutnämnda tillfällen förlorat bruket af

an eller flera kvoppslemmar, etter på annat sätt

blifvit illa skadade, eller oek ådragit stg en så-

dan sjuklighet, att de i följd deraf endast i rin-

ga måq kunna bidraga tiU sin bärgning. Uti

$r*$* Uamn tilldelas tolf R:dr årligen fri dem,
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som undfått mindre blessyrer, hvilka vid arbete

åro dem binderliga, eller ock sjukdomsåkommor,

som appä deras arbetsförmåga kunna bafva men
lig inverkan; åfvensom åt dem, bvilka med ut-

märkt välförhållande bivistat krtgstillfalligbeter

eller tjenat kongl. maj: t ocb kronan öfver trettio

års tid. Uti fjerde klassen år gratialet åtta R:dr

årligen för dem, som åro femtio år gamla och

tjenat i trettio år samt sig dernnder val skickat,

åfvensom för dem, som under en kortare tjeuste-

tid varit kommenderade i fält, bivistat en eller

flera kampanjer, samt derunder eller vid andra

tillfällen ådagalagt något särdeles välförhållande,

men genom sjuklighet eller andra åkommor äro i

bebof af understöd, bvarvid äfven göres afseende

å dem, som under tjenstetiden utmärkt sig genom
ett hedrande uppförande. Manskapet vid de in-

delta regementerne kunna vid fyllda 25 tjensteår

förafskedas med rättighet, att 5 år derefter till-

träda underhåll af Wadstena krigsmansbuskassa,

så framt karlen då redan uppnått eller så snart

ban derefter uppnår 50 lefnadsår; men skulle så-

lunda antalet af de till underhåll berättigade Ökas

till den grad, att nämnda kassas tillgångar icke

medgifva allas pensionerande genast, skall under-

håll derur företrädesvis tilldelas sådant manskap,

som antingen tjenat fulla trettio är eller ock un-

der krig förvärfvat sig rätt dertill, hvarefter

expectanter med 25 års tjensteålder må i sin tor

till denna förmån varda förbulpne. Den onder-

bållstagare, som för brott eller liderlighet gjort

sig känd, får ej behålla det honom beviljade un-

derhåll, hvårföre ock uti det prestbevis, som vid

underhållets uttagande skall företes, karlens frejd

noga bör uppgifvas. Inga enkor njuta af krigs-

mansboset något underhåll vidare än begrafnings-

bjelp efter sina männer. Af krigsrnansbuskassan

användas 700 R:dr årligen, på sätt Kongl. Maj:t

i nåder förordnar, till pensioner åt afskedade gam-
la ocb nödlidande officerare ocb underofficerare.

Wa cl»tena inttte, som hölls om sommaren 1434,

är ganska märkvärdigt, såsom det första tillfälle,

der allmogen, efter ett långvarigt förtryck, vå-

gade under sin raske anförare Engelbrekt Engel-

brektsson uppträda emot riksens råd och påtvin-

ga de mäktige herrarne sin vilja. Rådsherrarne

hade varit ned till Danmark, för att åstadkomma

en förlikning emellan konung Erik af Pommern och

den upproriska Svenska allmogen, samt voro just

nu församlade t afsigt att närmare öfverlägga bu-

ra detta svåra värf skulle tillvägabringas. Engel-

brekt låg då med sin bondhår utanför Ringsta-

holm och belägrade detta fasta slott, när han fick

underrättelse att riksens råd hade församlat sig till

rådplägning i Wadstena. Han red genast med tu-

sen utvalda bönder dit samt inträdde djerft infor

de församlade rådsherrarne, bvilka icke förmodade

bans närvaro. Biskop Knut Boson i Linköping satt

främst i rådet och förde ordet, emedan erkebiskop

Olof var borta på en resa till påfven i Rom. Bi-

akop Knät var i hemlighet konung Eriks tillgifne

anhängare samt en fiende till Engelbrekt, och det

märktes genast pi bans uppsyn, aär denoe inträd-

de, att bans ankomst var oläglig. Frimodigt steg

Engelbrekt fram, ocb talande med oförtäckta ord

om konungens myckna trolöshet, sade ban, att

numera icke något annat medel fanns till fäder-

neslandets räddning, än att uppsäga honom all tro

och lydnad. Derpå svarade biskop Knut med ett

långt ordande om undersåters pligter emot sin Öf-

verbet, hvilken af Gud sänd är, ocb tiNade till

slut: "Föga hederligt skulle det vara af oss att

nu bryta den trohetsed, vi bonom en gång svu-

rit, och om vi för fridens skull måste tåla mycket

af våra jemlikar, huru mycket mera måste vi icke

då hafva undseende med en konung, att icke ondt

må botas med hälften värre ocb stor ofrid dragas

öfver landet!" Härvid påminte Engelbrekt, bura

många löften ocb eder konung Erik svurit, dem

ban alla brutit. "Tid är," sade ban, "att skilja

oss från dessa främmande män, som oskäligen be-

handla folk ocb land. Alltsedan de dagar, då ko-

nung Magnus Ladulås styrde, bafva vi ej haft

konungar, utan tyranner, ocb skola vi nu, osi

jag får råda, alla tillsammans underteckna ett

bref till konungen, deruti undsäga honom all tjeast

ocb lydnad samt skilja bonom från konungadö-

met, så framt han icke vill sin ed hålla ocb lag

styrka." När nu biskop Knut samt de fleste andre

af rådet nekade härtill, förgick tålamodet Engel-

brekt, så att ban sprang fram, fattade biskopen i

kragen samt botade att genast utlemna honom till

de utanför stående bönderne, der han säkerligen

hade föga godt att vänta sig. Samma vilkor förela-

de ban ock de andre biskoparne ocb verldslige råds-

herrarne, bvilka tvekade att med honom göra ett

till fäderneslandets befrielse. Då föll biskop Knöt

till föga, ocb hela rådet fogade sig efter Engel-

brekt* vilja. Ett uppsägelsebref till konungen blef

genast skrifvet samt af alla de närvarande under-

tecknadt, hvarefter Engelbrekt sjelf affardade ett

pålitligt bud med detsamma till konung Erik i

Danmark.

Wadstenenala, Blrajerua Petrl, föddes år

1520 uti Wadstena stad, af bvilken han tog sitt

tillnamn. Efter att hafva väl öfvat sig i lärdom

ocb kunskaper, lärer han äfven hafva besökt några

utländska akademier, samt fick vid hemkomstea en

skolsyssla. Af konung Joban III gjorde han sig

snart känd för ganska lyckliga predikogåfvor , bvil-

ka ban både tillfälle att visa under konungeis

vistande i Norrköping, ocb blef derföre genast ut-

nämnd till dess hofpredikant. År 1580 fick baa

konungens fullmakt på Wreta klosters pastorat

Att han varit en på sin tid för lärdom ocb syn-

nerlig drift mycket ansedd man, kan man sista

deraf, att han förordnades till prost, något som

den tiden var ganska sällsynt och en beder, bvil-

ken då ännu icke tillföll andra ån utmärkt skick-

lige prester. Bland andra bevis på den stora ynnest

konung Joban städse hyste för honom anföres äfven,

att denne gifvit bonom sitt löfte, det bans styfsoo

skulle få blifva bans efterträdare i pastoratet. På

mötet i Upsala 1593 var ban närvarande och oa-

derskref beslutet, samt afgick med döden år 1595.

Wadetrfim, Carl Bernhard f född d. 19 April
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1746 i Stockholm, der fadren var assessor i Svea

bofrått, ägnade sig i ungdomen åt bergsvetenska-

pen och kan anses såsom vapensmedsyrkets stiftare

i Sverige, emedan bao år 1774 med verklig lifs-

fara ocb stora svårigheter bit införskaffade från

Sotlingen ett antal vapensmeder, bvilka bosatte sig

i Eskilstona. Han studerade afven med mycken

framgång statsekonomien, och var i denna så bögst

nyttiga ocb så mycket försummade kunskapsgren

en af sin tids ypperste man. Statsekonomien är

egentligen fribetens princip praktiskt anvåod och

menniskokfirleken tillämpad på menniskolifvet, eme-

dan bon yrkar rättigheten att förvärfva de mate-

riella bebofven, ocb således i sjelfva verket är

grunden till all fri bet. Genom dess studerande

fördes Wadström således ganska naturligt till stu-

derandet af fribetens grundsatser i allmänhet, och

filantropien blef från denna tid hans yrke, om det

år tillätet att gifva namnet "yrke
11

åt den ädlaste

af alla sysselsättningar. År 1783 utnämnd till

Öfverdirektör för kontrollverket, afsändes han, som

äfven blifvit ledamot af kommerce-kollegium, i

sällskap med öfverste-löjtnant Arrhenios ocb den

bekante resanden, professor Sparrman, på allmän

bekostnad till Senegal, för att undersöka bvarest

nya kolonier med fördel skulle kunna anläggas i

Afrika. Derifrån återkommen till England, över-

talades ban af flera ansedda personer att derstädes

qvarstanna, hvilket ban också gjorde, eburn för-

längningen af bans permission bemma rönte något

motstånd, ocb ntgaf här bland andra skrifter, en om
kolonisationer på Afrikas vestra kost. Han både

under vistandet bårsta des fattat en särdeles kärlek

för de svarte, ocb oppfodde på sin bekostnad i

London en ong Afrikansk prins, som ban friköpt

från en slafbandlare. Med mycken värma yrkade

ban den förnedrande slafbandelns afskaffande, och

rådfrågades bäröfver inför den komité af Under-

huset, som för detta ändamål var tillsatt. Det

är en af bans utmärkelser, att bafva varit en bland

denna angelågenhets verksammaste befordra re. År
1795 öfverreste han till Frankrike, der han hop-

pades se frihetens idé realiserad, blef bär aktad

och ansedd, bland andre äfven af Bonaparte, er-

höll Fransk medborgarerätt och otgaf flera skrif-

ter i statsekonomi, samt bidrog till återställande

af sällskapet: "De svartes vänner

,

n men afled den

5 April 1799, innan ban anno hunnit se något

af sina ädla syftemål bragt till verkställighet. Han

bar emedlertid efterlemnat, både bär ocb i flera

Europas länder, det ärofulla, om ej lysande nam-
net af menniskovän.

Wadstrftin, Johan Adolf* son af assessoren

i Svea bofrätt, G. N. Wadström, föddes d. 1 Sept.

1748, ocb blef J 765 student i Upsala, der ban

disputerade under Linné, men fortsatte sedan sina

stodier i Lood, bvarest ban 1771 promoverades

till medicine doktor. Anställdes året derpå såsom

stads -fysikus i Westervjk, och förordnades 1774

till proviocia 1-läka re i Elfsborgs län. Känd såsom

•a oförtroteo och skicklig läkare, kallades ban

1776 till ledamot af kongl. Vitterbets- och Ve-
tenskaps-Samhället i Götbeborg och transportera-

des 1779 till provincial-läkare inom Jönköpings

län. Under . kriget 1769 förrättade ban någon tid

andre fältläkare»jensten vid arméen i Finland, flyt-

tades 1791 till Örebro läo, samt erböll 1792 as-

sessors namn, heder och värdighet. Kallades se-

dan til) ledamot af Patriotiska Sällskapet, af Nor-
diska Sällskapet i London, samt af Medicinska So-
cieteten i Paris. Köpte är 1801 apotbeket i Öre-
bro, ocb förestod det några år, sedan ban tagit

afsked från sin pro vincial- läkarebefattning. Vid

krigets -utbrott emot Norrige 1808 åtog ban sig

icke alleoast att vara fältläkare vid arméens sjuk-

bus i Örebro, utan äfven att undervisa i militär-

medicin de ynglingar, bvilka i egenskap af under-

läkare ville anställa sig vid vestra. arméen; men
smittades af fält febern ocb afled d. 23 April 1S09.

Han var en af sin tids mest ansedde läkare. Bland

de af honom otgifna skrifter märkas: Korta un-
derrattetser för allmoge och tjenatejolk om orsakerna

titt veneriska smittans kringspridande; Undet rättel-

ser om veneriska sjukdomens botande; Anvisning till

grannlåtssjukdomai s botande; Om ett nytt frossme-

del m. fl.Wt*geufelt, Henrik» son af kaptenen H. Wa-
genfelt, började tjenstgöra 1703 såsom arklimä-

stare vid amiralitetet i Götbeborg, men reste året

derpå utomlands, hvarefter ban deltog i flera främ-

mande makters sjökrig till år 1710, då ban åter-

kom till fäderneslandet ocb blef underlöjtnant vid

Svenska örlogsflottan. Honom uppdrogs att föra

befälet på en kronobrigantin, med bvilken ban upp-

bragte flera Danska fartyg, deribland en postjakt

med beia posten ocb eo bop passagerare. År 1711
förde bao en större brigantin, då ban under eu

träffniog med ett Danskt örlogsfartyg blef öfver-

mannad ocb tagen till fånga samt förd till Kö-
penhamn, der han qvarbölls till år 1714, då han

utväxlades. Kommenderades derpå att göra kap-

tenstjenst på skeppet Halmstad, bvilket var ot-

sändt på kryssning och lyckades uppbringa åtskil-

liga fiendtliga fartyg. År 1716 skickades ban af

koonngen i vigtiga förrättningar åter till sjöss, då

han uppförde sig så väl, att ban samma sommar
befordrades till öfver-löjtnant ocb följande året till

skeppskapten. Gjorde då hela vinterkampanjen till

sjöss vid Norska gränsen, bvarunder ett antal

Danska transportfartyg uppbringades nära Ström-

stad. Följande året förde ban befälet öfver de

fartyg, som transporterades öfver land från Ström-

stad till Idafjorden, der han lyckades efter flera

träffningar bringa de Danske derbän, att de, eho-

ro öfverlägsoa till antalet af fartyg, slotligen må-
ste gifva vika ocb sjelfve försänka alla sina skepp

utanför Fredriksbali, bvilken stads belägring ge-

nast företogs, sedan på sådant sätt vägen dit till

sjöss blifvit öppen för Svenskarne. Under belä-

gringen förde ban befälet öfver alla transporterna,

så af ammooitioa som af proviaot från Svenska

gränsen till arméen, och sedan belägringen efter

konungens död blifvit oppbäfven, transporterade

ban på ett ganska berömvärdt sätt allt åter till-

baka, tillika med samtliga vid krigsbären varande

sjoka. År 1719 deltog han uti eo kommenderiog
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med transporter från Götheborg till Marstrand,

Uddevalla och Strömstad, bfaraoder dan Sveaska

eskadern borttog tio Danska fartyg, ocb för ajn

dervid ådagalagda tapperbet opphejdes baa vid

alotat af året i adligt stånd; hvarefter bao 1720
erböll värdighet af kommendör. Denne käcke sjö-

man fick under det derpå följande fredslugnet

and l ligen komma till ro efter sina många mödo-
samma va rf; men erhöll 1738 ett uppdrag, som
ieke aflopp lika lyckligt som baas förra företag.

Han skulle nemligen då öfverföra skeppet Sverige

till Konstaatinopel , men bvilket änder dilresan all-

deles förolyckades. Befordrades 1746 till schout-

hynacbt och vice amiral, samt utnämndes 1748,
vid Svärds-Ordens instiftande, till riddare af den-

na orden. Han afled d. 22 Obt. 1748. .Brö-

dren,

If/AffttBrelt» tTSuatar, började tjenslgöra 1706
aåsom underofficer på Götbeborgs-eskadern, och io-

gick 1708 såsom volontär i tjeost på ett Engelskt

örlogsskepp, med bvilket bao följande året gjorde

en resa till Indien. Återkom vid 1710 års slut

till fäderneslandet och befordrades 1712 till un-

derlöjtnant vid amiralitetet, bvarefter ban de föl-

jande åren flera gånger fäktade med särdeles

liäckbet emot Danskaree, samt 1714 uppbragte

åtskilliga priser i Bältena. Året derpå förde ban

en fregatt, med bvilken han kryssade emellan

Stralsund, Gottland och Carlskrona, samt år 1716
en ga leja af Götbeborgs-eskadern, med bvilken ban

ifvea flera gånger fäktade tappert emot de Daa-

ake. Befordrades 1717 till skeppskapten, ocb gjor-

de följande årets fälttåg till Norrige. Adlades

1719, på samma gång som sin broder, ocb tog

afsked or krigstjensten 1722. Han afled den 14
Mars 1724.

Vanjaborgar, som fordom oyttjades i fält, be-

atodo af ett slags ofaotliga fältvagnar, inrättade

med flera särskilda rum, till förvarande af krut,

kulor, lifsmedel och bvad mera, som under ett

fälttåg kunde vara af nöden. De tjente derjemte

oti nödfall till en nödig förskansning för krigsbå-

ren uti tillfälliga läger, hva rföre äfven Erik XIV
ville att de skulle förfärdigas så stora, att ända

till trettiotusen man måtte kanna inneslutas i dem,
om så påfordrades.

Waejner* Klaus, son af en torpare i Wester-
götbland, föddes 1624 ocb var ända till sitt 18:de

år sysselsatt med åkerbruket, men lät då inskrifva

sig såsom soldat vid Westgötba infanteriregemen-

te. Detta regemente skulle någon tid därefter

hålla möte vid Borås,- ocb som en traosport deraf

till Tyskland befarades, så fana den uage solda-

ten, hvilken icke både någon lust att medfölja

dit, rådligast alt undgå detta genom en flykt till

Norrige. Några månader derefter kom ban dock

åter tillbaka till traktea af Götheborg, der han

råkade i sällskap med några kroaobåtsmän ocb lät

af dem öfvertala sig att autaga sjötjenst. Icke

destomindre rymde ban för andra gången inåt Nor-
rige, ocb tog der tjenst bes en smed, bos hvil-

ken han qvarstaunade inpå andra året, då ban

1646 bemligen återvändo till sin födelsebygd, noga

aktande sig ett Mifte epptaekt tåte* tn rysnmare

or kronans tjeost. Om besten samma år kom bas

i tjenst hos en kyrkoherde, bvilkeu hade tveaas

söner, som studerade vjd gymnasium i Skara, och

då han stundom skickades i några ärenden till

desse, fana bao ett så stort behag i vetenskaper-

na, att han beslöt sjelf börja studera mod all ifver.

I deona afsigt tog han afsked från sin tjenst oa

hösten 1648 ocb vandrade af till Skara, försedd

endast med något mjöl i en påse- Sedan ban lyc-

kats att få blifva antagen i Skara skola, begyate

han med att lära sig bokstäfveraa ocb stafningea,

ehuru öfver tjugufyra år gamawl. Oaktad! baas

trogna ifver gick studerandet genska långsamt, ocb

han måste använda hela tjugo åren för att genom-

gå skolan ech gymnasium, i synnerhet som bao,

för sitt nödtorftiga uppehälle, var nödsakad att

uppoffra mycken tid till uppassning åt andra, *f-

vensom ban förvärfvade sig någon Jiteq inkomst

med förfärdigande af träkärl. Ändtligen konde

han år 1668 resa upp till Upsele ocb taga ate-

dentexaaien, ocb två år derefter, på sitt femtionde

ålders år, blef ban prestvigd. Han anställdes då

såsom adjunkt inom Skara stift, ocb tjenstgjorde

några år såsom buapres t uti adliga bas, till dess

ban fick fullmakt att vara förste bataljons* predi-

kant ocb slotligen regementspastor vid samma re-

gemente, hvarifrån baa i ungdomen afvikit såsom

soldat. Ändtligen fick ban 1697 af konung Carl

XI fullmakt att vara kyrkoherde i Algotstorps

pastorat, en af de ansenligaste lägenheterna inom

Skara stift, der ban i tjugofyra år fortfor att fö-

restå församlingen, berömd för synnerlig drift och

verksamhet, samt högeligen älskad af alla för sitt

milda och kärleksrika väsende. Oakta dt de mång-
faldiga besvärlig beter bao i sin ungdom utstått,

kunde ban ända till sitt nittiondesjette ålders år

resa emellan kyrkorna i sitt pastorat och med

oförminskad styrka förrätta alla prästerliga befatt-

ningar. Han afled 1721, öfver nittioåtta år gam-
mal. Sedan ban flera år lefvat eakling, friade bas

vid åttio års ålder till en kyrkoberdeenka, sen

gaf honom korgen. Hos en kaplansenka rönte bao

samma missöde. Han vände sig då till sin egeo

kaplao ocb begärde få blifva dess måg, oeb fick

ändtligen ja. Han gifte sig då 1705 med jungfru

Catharina Ryblin, som gaf sio bedagade man icke

mindre än nio barn, af bvilka det yngsta blett

var två år gammalt, då fadren låg på bår.

Wagner, Hane, major vid Karelska dragon-

regementet, blef för sina många krigsbedrifter

nppböjd i adligt stånd 1664 (under N:o 764), ocb

deltog med mycken tapperhet uti konung Carl J»
många krigståg. Befordrades 1668 Ull överste-

löjtnant vid dragonerna. Dennes broresan,

Wngaer, llristoffer, ingick 1690 aåsom fri-

villig vid örlegsflottan i Carlskrona; men for se-

dan på köpmansfartyg till Holland, Westindien och

andra aflägana orter till år 1700, då ban åter-

kom till Sverige, oeb blef arklimästare vid airjirt-

litetsstaten i Götheborg. År 1701 beordrades bao

ut på kryssning i flvita bafvet emot Ryssarna;

mea gick aedan i Engelsk sjötjänst, samt bivista-
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fto sjöslaget vfd Cedfr, tamt Spaftska siffverftfrt-

tatos uppbringande I hamnen tid Vigo. Fof sedan

ttted kryssare tfll Kanariska öema, Brasilien, Peru

och Mexiko*, gjetde landat igaiager i Indien och

slogs tierastådes med Fransmän och Spanierer i

alm världsdelar. Efter fetn års vistande utomlands

kom han tillbaka till fäderneslandet, då bon 1710'

Mef underlöjtnant ocb stfaxt oerpn kapten. Uti

det år 1 71 5 med Danskarna hållna sjöslaget upp-

förde han sig så berömligt, att han genast ot-

flämodes tifl amiralitets-kapten, f hvitkea bestäH-

ning ban 1717 adlades (änder N:o 1544). Pick

slutligen 1733 afsked såsom kommendör. Båda

adliga ätterna Wagner, bvilka hästammade från

en gammal Ltfländsk slägt, åro längesedan utdöda.

WagfthHrtid, annex till Trosa, är beläget vid

Östersjön, J mil N.N.V. från Trosa. Marken är

bergaktig ocb ojemn. Rådande jordmanet är le-

ra, ocb skog finnes sparsamt. I socknen ligger

säteriet Predriksdai (se detta ord). Socknen inne-

håller 39 j mtl. med 850 inbyggare på en areal af

13*23$ tunnland, bvartf 1.020 äro sjöar ocb kärr.

Wairosbro, ett bärad af Westerås låa, kring

öfra loppet af Svartån, fnnefaUar en socken, Ve-
strå Pernebo, med undantag af . den del detaf, som
faorer tiM Norbergs bärad; samt en liten del af

Karbennings socken, som eljest åfvett körer till

Norberg. Tillsammans med Notrbo, Norbergs oeh

SktnnskattebeTgs tingslag utgör Wagnabro härad en

domsaga.

Wati!be*sj, f*eter Vredritc» son af grost-

bandlarea i Götheborg, N. T. Wahlberg, föddes

d. 9 Jubi 1806, ocb blef 1818 stndent vid Vp-
sala universitet, bvarefter ban om somrame de

följande åreft företog vidlyftiga resor såväl inom
Sverige som Norrige för natural-historiska stadfer.

Promoverad 1824 till filosofie magister, förerdaa-

des ban året derpå till oeconomte practiete docens

i Upsala, och 1827, då ban promoverades till me-
dicine doktor, tfll bot. och farst. nat. adjunkt vid

Carolinska institutet. Såstfm året förut utnämnd

Byzantjnsk stipendiat, ocb för att lära känna främ-

mande länders natur- ocb konstprodukter, husbåtl-

tting m. m., anträdde han en utländsk resa till

Tyskland, Italien, Scbweitz, FroHand och Dan-
mark, bVarifrån ban återkom år 1830. Pötortfoa-

tfes under tiden 1828 tftl botandes ocb historia?

natorafie professor vid Carqriaska institutet. Kal-

lades 1830 till ledamot af Vetenskaps-Akademien

ocb året derpå till ledamot af Laudtbruks^Akade-

mien. År dessutom ledamot af Senkeobergska Na-
turforskande Sällskapet i Frankfurt, och af Bota-

niska Sällskapet i Regensburg. Skrifter: Flora Qo-
thaburgensis ; Anvisning NU de Scenska PhaYmacek-

tiska växternas igenkännande m. fl.

Walilenherg, tRtftfata, son af brukspatronen

G. A. Wahlenberg på Skarpbyttaa i Wermlanti,

född d. 1 Oktober 1780, död d. 22 Mars 1851.

Sändes 1792 under enskild informators handledning

tfll Upsala akademi, bvarest ndtnralhistorien ge-

nast blef förnämsta föremålet fér bans studier.

Företog 1790 en resa tfll Stralsond och Grerfs-

nfreld, tfftit följande året en bottffrisk resa tfll Do-

terao, bvorpå följde dylika resor 1709 till Oott-

mnd och 18*0 Mil de eéågfteate trakterna af Tor-
neä lappmark. Seden hon 1801 btifvit stipendiat

i Veteaskaps^akademiea och anlagen till amanu-
ens vid akademiens i Upsala natoralkaeinett, fö-

retog ban året derpå åter ea resa ofver Torneå

till Norrska Finmarken, ända npp Irll Nbrdkap,

och kom sedan genom Kemi lappmark, efter flera

veckors besvärlig resa tillbaka Ull Torneå, hvar-
ifrån ban dels till sjöss, dels Ull lands, fortsatte

hemresan till Upsala. Under dessa vetenskapliga

resor både han genom sina upptäckter til! mer än

dubbelt förökat Lapplands flora, utom det att

flera föret tvtfvel underkastade omständigheter i

afseende på vissa nord Iige orters belägenhet Mifvit

utredda. År 1806 promoverades kan i Upsala till

medicine doktor, hvarefter hao följande året fö-

retog en ytterligare botanisk resa, ocb denna

gång besökte Norrige med dess fjällbygder, äfvea-

som Luleå lappmark, bvarest ban anställde åt-

skilliga höjdmälaingar. Utnämndes 1809 till ad-

junkt vid Vetenskaps-Soeteteten i Upsala, och fö-

retog 1810, på Vetenskaps-Akademiens bekostnad,

en resa till Umeå lappmark. Sedan ban 1811

erhållit det Bysantinska resestipendium, anträdda

ban en utrikes resa, bvaruader han besökte Sea/vreHz

och dess Alper, Karpatiska bergen ocb flera Ty-
ska orter. Efter att 1814 bafva blifvit férordnad

till botanices demonstrator, återvände ban till fä-

derneslandet. Sonvmareo 1817 företog ban, på
Veteuskaps-xSeeieteteas i Upsala bekostnad, ea vaf>

lyftig resa genom veslra och södra delarne af

Sverige, för att vidare undersöka dé Svenska pe-

triflkaferne, feveraf Sooietetéh redan e#de oa dyr-

bar samling, och kvarefver baa samma år Ull

Sotietetea talemnede en egenhändigt författad af-

bandling. Öfvertog 1822 fortsättningen af Svensk

Botanik, i anseende tiM texten, ocb för att fram

valoren teak na sällsynta växter, gjorde ban, åt-

följd af en ritare, ea resa till södra Svorigae.

Erböll 1826 professors fullmakt meå säte ocb

stämma i medicinska fakulteten, ocb belönades

1827 af Vetenskaps-Akademien far den af honom
författade Ptora Svedoa med stora priset, bestå-

ende uti en större guldmedalj, slagen öfver von

Linné. Redan några år föral hade samma akaöe-

demi tilldelat honom det Lendbladska priset Se-

dan ban någon tid under ledigheten förestått me-
dicine et botanices professionen vid Upsala aka-

demi, utnämndes baa 1829 UN ordinarie professor

för denna profession, men fortfor att Ulls vidare

bestrida demonstratorstjensten. R. af N. 0. 1832.

Professor Wableaberg var ledamot af en gaoska

stor mängd lärda m. fl. sällsfeaper och samfaad;

af Svenska Vetenskaps-Akademien, Sooietas Phy-
tographiea Gwrensis, Oesellsaaaft Natuvforscfceade

Fneunde i Berlin oeh Pkysicaliscbe GefteJfecbaft i

ZoYrcb, af Vetenskaps-Akademien i Berlin, Landt-

broks-Akademien, Kurhessiska Naturbis»oriska Säll-

skapet i Merburg ocb Svenska Läkaresällskapet,

af Soeietas Natur» Scrutstoram i Sehweits, Ve-

tenskaps- aek Vinerhets-Sawrbället i Götaeberjg,

af Weteerasische GesefcsobaA fur Natarkuade, So-
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eietas Nator» Coriosorum i Moskwa och Vetea-

skabs-Sellska bet i Trondbiem, af Vetenskeps-Socie-

teteo i Upsala, Botaniska Sällskapet i Regensburg

ocb Linnean Society samt Geograpbical Society i

London ra. fl. De krvptogamiska växterna Leci-

dia Wahlenbergit ocb Gyalecta Wahtenbergiana bafva

efter bonom blifvit uppkallade. Blaod de flera af

faonom utgifna arbeten må nämnas: Inledning till

Caricoyraphien; Geografisk och Ekonomisk beskrifning

om Kemi tappmark; Berättelse om mätningar och

observationer öfoer Lappska fjällens höjd och tem-

peratur; Flora Lapponica; De vegetalione et dima-
te Hefvetia Seplenti tonatts ; Flora Carpatorum; Flora

Upsaliensis; Flora Soecica; Svensk Botanik (från ocb

med N:o 595) m. fl. akademiska disputationer ocb

mindre afbandlingar till stort antal af mycken
lärdom.

Wahlbom, Carl Adolf, född i, Kalmar den 4

Maj 1766, blef magister i Upsala 1788, gymna-
sii-adjonkt i Kalmar 1790, företog åren 1790

—

1792 en vetenskaplig resa till Holland ocb Eng-
land. Blef eloqu. et poés. lektor i Kalmar 1795,

bvilken beställning ban till den studerande ungdo-

mens stora gagn förestod till 1822, då ban blef

kyrkoherde i Ljungby ocb Hassmo församlingar af

Kalmar stift, sedermera tbeol. doktor, professor,

L. af N. O., riksdagsman för Lunds stift 1823, död

i Ljungby d. 6 Okt. 1828. 'Har otgifvit: Anteck-

ningar ofver Virgttii skaldeqväden; Compendium i

Rhetoriken; disputationer, tal m. m. Hans son,

Wahlbons, Johan Wilhelm Carl, professor

af de Fria Konsternas Akademi, är (ödd i Kal-

mar d. 16 Okt. 1810, en af Sveriges utmärkta-

ste historiemålare. Har bildat sig genom fleråriga

resor i Frankrike, England och Italien. Har ot-

gifvit: Fosterländska Bilder 1520—1632, 6 häf-

ten, m. ro.

Wahlbom, Johan Gustaf, son af en egen-

domsegare i Nerike, vid namn Jobaa Wahlbom,
hvilkeo egde stora medicinska kunskaper, ocb af-

ven någon tid praktiserade såsom läkare, föddes

d. 7 Januari 1724; och blef 1744, sedan ban ge-

nomgått Kalmare skola ocb gymnasium, student i

Upsala. Redan ifrån tidigaste ungdomen var bans

båg förnämligast vänd åt läkarevetenskapen och

naturalhistorien, hva rföre dessa vetenskaper äfven

vid akademien blefvo bans hufvudsyfte. Genom
flit, sedighet och lyckliga nalursgåfvor vann ban

innan kort sina lärares, Linnés ocb Rosensteins

utmärkta ynnest,' och då bans ovanliga framsteg

samt djupa insigter icke länge kunde bl i fva obe-

märkta i hans födelseort, bvilken då för tiden

saknade ordentlig läkare, fö ra niäts bäraf biskop

Beronius att, i förening med flera af ortens in-

byggare och efter öfverläggning med medicinska

fakulteten i Upsala, utse ocb kalla bonom till

provincial-läkare i Kalmare län. Emellertid full-

följde ban sin började bana, ocb blef, i anseende

till utmärkt väl aflagda kunskapsprof, ej allenast

af medicinska fakulteten 1748 uppförd på förslag

till medicine adjunkturen i Upsala, utan äfven af

konsistorium academicum i Lund 1751 föreslagen

till professor i naturalhistorien , samma år då

han, såsom primus vid promotionen, blef medicine

doktor i Upsala. I afsigt att anno vidare öka

sina knnskaper, var ban någon tid praktiserande

läkare i Stockholm, der ban äf?en boll offentliga

föreläsningar i naturalhistorien, samt företog 1752

en resa till Berlin, b va rest han icke allenast gjor-

de stora framsteg i bernförlossoingskonsten ock

anatomieo, utan äfven på ett fördelaktigt sått ut-

märkte sig såsom en af den store Linnés bäste

lärjungar. Återkommen 1753 till Stockholm, af-

sade ban sig den bonom erbjudna anatomin pro-

fessorssysslan derstädes, för att emottaga provia-

cial-läkaretjensten i Kalmare län. Hans första

bemödande blef nu att inom silt anförtrodda di-

strikt sprida upplysning ocb betaga allmänheten

sitt blinda förtroende för vidskepelser vid sjukdo-

mars botande. Han ntgaf derföre flera smärre

tryckta underrättelser, b vilka genom landshöfdinge-

embetet utdelades ocb af prästerskapet kungjor-

des; införde koppympningen, visade konstens före-

träde vid svåra barnförlossningar, och gjorde som

oftast svåra operationer. I början höll ban äfven

offentliga föreläsningar i naturalhistorien för gym-

nasieungdomen, äfvensom ban underrättade landt*

hushållare om jordarternas egenskaper, samt h vilka

växter voro nyttigast ocb mest fördelaktiga att

odla. Sjelf anlade ban en mullbärsplantage. På

sådant sätt utmärkande sig, icke allenast såsom

en af de skickligaste läkare, utan äfven såsom en

ganska driftig patriot, hedrades ban 1755 med

assessors fullmakt, kallades 1757 till ledamot af

^Vetenskaps-Akademien, uppfördes 1,767 på förslag

till anatomi» och medicin* professor i Upsala,

samt anställdes 1789 att biträda såsom förste

fält-medicus under den i Carlskrona då härjande

svåra farsoten. Ändtligen, sedan han nppnått 70

års ålder, samt med ovanlig skicklighet förestått

sitt läkareembete uti 40 år, erhöll han 1794 nå-

digt afsked såsom kongl. förste lifmedikus, samma

år, som ban vid doktorspromotionen i Upsala he-

drades med ett förnyadt doktorsdiplom. Han a6ed

d. 25 Januari 1807, till följd af eo förblödo iDg

från en ovarsamt afskureo vårta vid högra örat.

Med grundlig lärdom ocb vidsträckta kunskaper,

förenade ban ett lätt ocb muntert lynne, mycken

qvickbet ocb skarpsinnigbet samt ett välgörande

hjerta. Såsom en förträfflig botanist ocb natur-

forskare, förvarades bans minne både af Linaé

och Tbunberg uti benämningarna på insekten Tor-

trtx Wahlbom ti ocb blomman Wahlbomia Indica.

Hans äldste son adlades nnder namn af Bjora-

stjerna.

Wahlfelt, Johan» till Ribbingsberg, före sitt

adlande kallad Wahlberg» började sin baaa

1709 såsom simpel ryttare vid Westgötha kaval-

leriregemente och blef året derpå korporal. För

sin vid flera tillfällen visade tapperhet befordrades

ban sedan 1712 till qvartermästare och kornett.

Efter att bafva med beröm deltagit i slaget vid

Gadébusch sistnämnde år, togs ban 1713 till fån-

ga vid Tönningen, men återkom redan året derpå

till Sverige. Utnämndes 1716 till löjtnant och

1718 till regementsqvartermästare, i bvilken egea-
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•kap lian gjorde Carl XIl:s sista fälttåg tit] Nar-
rige. Hans närmare öden änder det derpå följande

fredslugnet öro ej kända; men 1741 befordrades

ban till ryttmästare, bvarefter han gjorde detta

ocb följande årets fälttåg i Fialaad. Haa tog af-

sked 174? ocb blef 1748, vid Svärds-Ordens in-

stiftaode, otoämnd till riddare af denna orden.

Adlades 1751. Han var född i West ecgöt bland d.

25 Juni 1691 ocb son af en gammal välförtjänt

löjtnant, Lars Tborstensson Wahlberg, bvilken

med beder uti trettio år gjort krigstjenst.

Waltlln, Olof Fredrik» kyrkoherde i Möklinta

af Westerås stift, är född 1805, blef student i

Upsala 1826, prästvigdes 182S ocb blef samma år

slotts- ocb bospitalspredikant i Westerås, samt 1842
kyrkoherde i Möklinta. Ilar utgifvit: Sånger i Da-

larne, l:a häftet, Westerås 1832, jemte poemer i

Bebe ocb flera tidskrifter med namnteckningen:

WAn.

Wahlstrllm» Johan tiuntaf, född i Nora d.

15 Dec. 1814, fadren tbeol. doktor ocb kontrakts-

prost, blef student i Upsala 1831, magister 1839,
anlade (jemte Ang. Tb. Låstbom) boktryckeri i

Upsala samma år. Ingick 1840 såsom e. o. bibi.

amanuens vid Upsala akademi, ocb utnämndes 1845
till Lidinsk amanuens därstädes. Har under flera

år varit medarbetare i Svenska Biet ocb förfat-

tat många biografier i Biografiskt Lexikon (sig:

—a— ö—), samt Kort öfversigt af Svenska riks-

dagarnes historia m. m.

WahlÄ»en * ett jernbrok i Garlskoga socken af

Örebro län, bar 3 härdar ocb 1.333 skepp:d 6

lisp:d privil. årligt smide af dels eget, dels köpt

tackjern, hvarföre hammarskaft utgår med 13

skepprd 6 lisp:d 13 marker. Bruket skeppar på
Götbeborg och Stockholm. Äges af enkefrnarna

J. v. Bofsten ocb L. Stjernstedt.

IWahrendorftT. Denna ätt är ganska gammal,
oeb bärstammar från Westfalen, der den redan

under medeltiden varit namnkunnig, samt ägt det

ansenliga godset Milse i grefskapet Ravensberg

och godset Sutbhausen i stiftet Osnabruck, bvilka

såsom fideikommiss alltid tillföllo äldste sonen.

Flere utaf ättens medlemmar bafva i äldre tider

utmärkt sig både uti krig ocb vid andra vigtiga

tillfällen; men dem man med säkerhet först kän-

ner, äro bröderne Ludolph Jost von TOTa-

rendorff (så skrefs namnet i äldsta tider), arf-

berre till Milse, ocb Derend von Waren-
doriT, bvilka lefde omkring år 1550 ocb bekände

sig till katbolska religionen. Den sistnämnde,

bvilken slutligen öfvergick till protestantiska lä-

ran, ägde fyra söner, ocb från den yngste af des-

se, Joachim von WarendorfT, härstammar
den Svenska adliga ättgrenen, såmedelst att hans

son, Johan Kristoffer WahrendorfT, som
var konsistorialråd ocb superintendent i Verden,

ägde sonen David Otto WTahrendorfT» ge-

neral-superintendent i Harburg, hvars son, €Äa-

hriel Mrahrendorff, bof- ocb ekonoroie-in-

tendent vid hertigliga Mecklenburgska bofvet, blef

fader till kommerserådet r brukspatronen ocb gross-

handlaren Joachim Daniel WahreodornT»

född 1726, död 1803, bvilken fört* inkom till

Sverige, samt genom en visträckt handel och

broksbandteriog förvärfvade sig ea stor förmögen-

het ocb återförsatte ätten uti dess fordon anse-

ende. Ban var ägare af Åkers styckebrnk, af

Aspa, Skeppstads, Lännafors ocb Siljanfors stång»

• jernsverk, samt af fiera större ocb mindre säte-

rier, äfvensom betydlig delägare uti Garpenbergs

kopparverk orb Bjurfors messingsbruk. Hans Iren-

ne söner, Anden, Carl och Gustaf, blefvo

1805 naturaliserade såsom Svenske adelsmän.

WahrendoriT» Anders, von, född den 15

September 1759, reste i sin ungdom utrikes, och

studerade tvenne år vid akademien i Rdinburg.

Besökte derefter England, Frankrike ocb Tyskland,

samt vistades ett år vid akademien i Göttingen.

Efter hemkomsten till Sverige ingick ban irke uti

någon publik tjenst, utan idkade en vidsträckt

bruksrörelse ocb landtbusbållning. Sedan styrkt

blifvit, att ban härstammade från den gamla adli-

ga ätten von Warendorff i Westfalen, erböll ban,

jemte sina bröder, år 1805 af Romerske kejsaren

Frans 11 bekräftelse på ättens gamla riksadelskap,

samt upphöjdes tillika uti Riksfriherrestånd och

värdighet. Brödren,

WahrendorlT, Carl von* född den 27 Mars

1762, gjorde äfveo i ungdomen vidsträckta utri-

kes resor, samt studerade derunder vid akademi-

erna i Edinburg ocb Göttingen. , Sedermera egnade

han sig åt de fredliga yrkena, såsom ägare af

ansenliga bruk och landtegendomar , samt gagnade

det allmänna genom en vidsträckt bruksrörelse och

landtbusbållning. Tredje brodern,

WalirendoriT, Ciuiitaf von» född den 3 Mars

1774, egnade sig i början åt krigsyrket och,

blef, efter idkade stadier vid Upsala akademi,

1793 anställd såsom officerskadett vid Svea ar-

tilleriregemente, der ban samma år beordrades till

underlöjtnant. Utnämndes 1797 till .kapten vid

gardet, ocb erböll 1802, på begäran, nådigt af-

sked såsom major.

Wahrtnan* Sv. Mlclas, bar otgifvet 2:ne på
sin tid mycket begagnade Lexica, det ena Franskt

ocb Svenskt Handlexikon, det andra Svenskt, Tyskt,

Franskt ocb Engelskt. 1787 vann W. andra pri-

set i Sv. Akad. för: Ode öfver äran. — W. var

en flerårig, flitig öfversåttare af Walter Scotts

romaner åt bokbandlar Bruzelius i Upsala. Hade

en älsklig karakter; men på slutet af sin lefnad

fick han smak för starka drycker. Dog omkring

år 1830 i stort elände i Upsala.

Wakstugor. Under katbolska tiden var i Sve-

rige vanligt, att presten åtminstone en natt skulle

vaka öfver liket. Vanligen skedde det dock flere

nätter å rad, och som ban då icke satt ensam,

utan både flere med sig, hvilka vanligen på bästa

sätt plägade sig, så blefvo dessa tillställningar

slutligen kostsamma. Är 1644 förbjöds allt va-

kande vid liken, som skedde med konfekt och

dryckenskap. Åren 1664 ocb 1668 stadgades yt-

terligare, att endast anhöriga till den aflidne eller

ock närmaste slagtings tjänstehjon, eller någon

allvarsam man eller qvinna skulle #vaka öfver lik,
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*ch tegen *l"Ue b&r» *PP ^r *•* *»got konfekt,

in eller dylikt. År 1686 befalrtes ytterligare,

all vakstugor skuHe alldeles adäggas, och endast

några få skift*vis vaka och taga vara på liket,

•II intet otjenligt måtte del vederfaras.

Wala (Mytb.). 8å kallades ett slags Nornor el-

ler undergudinnor , b vilka förutsade människors

eden. Med Wala menades ock en vis qvinna el-

ler Sibylla, med elt ord en spåqvinna, dock icke

af bäxoraas klass. Walor njöto en nåstan gudom-
lig dyrkan. Poetiska Eddan börjar med en sång,

kallad Völuspa eller Valas spådom.

Wttlaefcjitir (Mytb). Odens herrliga, strålande

bimlapalats, der det namnkunniga högsätet Lid-

akjalf var, derifrån gudars fader kunde se Öfver

verlden. Walaskjalf sades vara byggdt af gnid

och silfver.

Wttlber*, Carl Gn«taf, son af stadsfogden i

Jönköping, Magnus Walberg, föddes d. 28 Sept.

1788, samt studerade på gymnasium i Wexiö och

vid Upsala akademi. Ingick i Svea horått omkring
år 1808, och tjänstgjorde någoo tid dels der, dels

i pestverket, kammar-kollegium, tbeater-kansliel

m. m. De sednare åren sysselsatte han sig än med
advokalur, än med skriftställen, ofta af det säm-
sta slaget, och förde för öfrigt en bögsl oordent-

lig lefnad. Tillika med flera andra af sina sam-
tida . uppträdde ban äfven emot den ber) ktade

Qrewesmeblen. Han dog i Stockholm 1821. Btand

de flera af honom utgifna skrifter, bvilka väl of-

tast ej bafva något synnerligt inre värde, men
till en del på sin tid af allmänheten uppmärksam-
mades, må anföras: Nytta och nöje; Tidning för

mkåmtftn vänner; Nya Klubben; Svenska fattsånger

;

Folksånger; Slaget vid Dennevitz; Smärre poemer;

Uggetviksbaten; Skdrthorsdagsfarden; En mamsell i

Stockholm; Åktenskapshistoria eller Hustrun med lre

mdnner och fyra étskare; flerduman vid Hagalund;

Balen på Ekensberg; Den narrade husvården; En-
gelbrekt Engelbrektssons historia; Gustaf Wasas hi-

storia; Offerfesten vid Uggelviks Nelsokatla m. fl.

Wallto, ett härad i Dalsland ocb Elfsborgs län,

ieoebåller socknarna Torp ocb Ryr, Färgelanda

ined Odeborg, samt Högsäter med Rennelanda,

Roggård, Lerdal ocb Jerbo. Häradet innehåller

196 \ hemman, med 10,749 inbyggare på en areal

of 136,960 tunnland, bvaraf 16,905 äro sjöar och
kärr. Tillsammans med Nordals och Sundals hä-

rader, nlgör Walho härad en domsaga.Walsm» 9 med Sätra, ett annex till Gefle stads pa-
storat, är beläget vid bafvet, £ mil V.S.V. från

Gefle, inom Gestriklands fögderi, ocb tillhör 1

kl. reg. Jordmånen är i allmänhet stenbunden

med åsar och sandhedar, samt kärr och myror.

Åkern består till två tredjedelar af sandmo, eljest

•f klapper med någon svartmylla och lera. Än-
gen är på sina ställen besvärad af mossa, och
måste derföre årligen förbättras medelst röjning

och dikning. Skogen är vidsträckt, fastän när-

mast byarna ocb stora vägen mycket medtagen.

Socknens näringsfång äro åkerbruk, boskapssköt-

sel ocb kolning, malm- ocb jernkörslor för bru-
ken, åfveasen* andra föror för Gefle stads behof,

ramt bräAn&gning ocb försäljning af trådvirke, rl

•lotet af f ?0(htalet fnnnos bär i socknen 14 skttt-

lagde grofbtadige sågar, som tillverkade ungefär-

ligen 1 000 tolfter bräder om året till hosbehof

ocb afsalu. Tolfforss, Forssbacka och Markmyn

bruk (se dessa ord) samt Walbo masugn äro Ur

betagne. Björn, elg, varg och mård träffas i sko-

garne. Ga/le-dn, som börjar vid Forssbacka, oeb

ger aflopp åt Storsjön, går i flera krökniogsr 1{

mils väg genom socknen, bvaronder den emot Msck-

myra bruk bildar en stor holme, kallad fin; en

bro med stenpelare ocb bvalf samt ledstänger af

jern, £ mil ifrén Gefle, är deröfver lagd, år 1772

på stadeos och socknens bekostnad, ocb har fått dsdd

af Gustafs Bro. I skären härotanföre ligger Lim'

ön, som tillhör krooan, samt bar ett kalkstens-

brott och brännugn. Äfven annorstädes i socknen

fås någon kalksten, som begagnas till brukens

behof ocb för Walbo masugn. Socknen innehåller

60 £ hemman, bvaraf 50j™£ skatte, 8f£ krono

ocb l TVu frälse. Folkmängden utgör omkring

4000 personer, på en areal af 107,715 tunnland,

insjöar, berg och mossar inberäknade.

Walborjr, Iinitieradorter och hennes kärlekshan-

del med nnge berr Axel Thoressoo bar utaf sän-

gen ocb sägnen bl i fvit vida beryktad öfver bela

norden, ocb ån i dag sjunges mångenstädes på

bygden den rörande folkvisan om berr Axel ocb

skön Walborg. Vid en fjärd af Vesterhafvet, Son-

nanviken i Bohuslän, ligger en halfö, inneslotande

en Ijoflig dåld emellan bergshöjder, fordom be-

vuxna med ek- ocb bokskogar. Vid den ena bergs-

höjden synas ännu lemningar af det fordom rykt-

bara Marieklostret ocb kyrkan, som konong Hakan

Håkansson i Norrige omkring år 1234 skall bafva

låtit uppbygga till skön Walborgs åra. Vid klo-

stermuren växer ett utländskt träd af benveds-

slägtet, som folket i trakten plägar kalla: "det

okända trädet," och säga, att' munkar fordom dft-

fört det fråo långt aflägsna länder. Länge syntes

der äfven skön Walborgs graf, en fyrkantig sten-

sättning; men numera äro spåreo deraf försvonna.

Sägnen om Walborg är i korthet följande: Pa

gården Håltås bodde berr Immer och hans bnsfrn

Julia. Der lekte Walborg, den skönaste flicka i

norden, och unge Axel Thoresson älskade beone i

hemlighet redan då bon ännu var ett litet barn.

Herr Axel for bort och tjente i kejsarens gård,

samt vann guldsporrar ocb riddarevärdigbet, me-

dan hans lilla brud växte upp ocb som jungfru lär-

de bandarbeten och fromma seder i det närbeläg*»

Drakmarks kloster. Många riddare sökte att vinna

skön Walborg; men främst af alla dessa var ko-

nungasonen Håkan. När Axel Thoresson spord«

detta, kom han hem ocb ville föra sin brud till

altaret; men en klostermnnk, kallad Svarte broder

Knut, som ville ställa sig io bos prinsen Håkan,

uppgjorde, i samråd med denne, en plan, att pa

grand af kyrkliga lagens föreskrifter skilja de bl'

da trolofvade åt, ty skön Walborg var herr Axels

ayskonabarn, och dertill med voro de dopsyskon,

emedan samma fm burit dem båda till dopet. SI*

dana ttlrat icke kyrkan då att fl ingå äktenskap
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ned bvaraodr*. Deras trolofniagsbaad upplöstes

då af erkebiskeeee på följande sått. Da båda

olyckliga ställdas inför altaret, hållandes emellan

sig ett hvitt kläde, bvilket af erkebiskopen ned
ett svärd afskara i tveane delar, till teaken af

deras skiljsmässa fot aviga tider. Ifrån denna

stond gladdes aldrig mera deras hjertan. Men
snart derefter kom ofrid i laadet. Då föl Io båda

priasen Hakan ocb Aiel Tboresson; men skön Wal-
borg lät viga sig till klosterjungfru, ocb tillbrag-

te hela sitt återstående lif i sång oeb fromma
böner, dagligen längtande att döden månde föra

den trogna bruden till bennes älskade brudgums

möte. Den röraode sången om de båda älskandes

trohet i döden, slutas med följaode vackra rader:

Nu går skön Walborg i klostret der,

Hon Irder så mycket tvång;

Messan hon aldrig försommar der,

Ej heller ottesång.

] klostret mången gifven är,

Både jungfrur och dygdiga qvinnor,

Dock ingen så skön som Walborg kar,

flvars like man näppligen finner.

Bättra är det ej vara född,

Äa städse i sargea lefva, .

Med ängslan dagelig äta sitt bröd

Oeb aldrig rolighet pröfva.

Gud deo förlåte, som orsak är,

Att de ej samman må vara,

Som hafva hvarandra af bjertat kär,

Och älska med tukt och ära.

It/alborgesiåeeeao firades under katbolska tiden

den 1 Maj, b vilken dag blifvit uppkallad efter

Engelske konungen Richards dotter, Walborg, som
var abbedissa uti ett Bajerskt Benediktinerkloster,

och känd för synnerlig helighet. Annars var nämn-
da dag äfven helgad åt apostelen Pbilippns. Att

Walborgsmessodagen fordom ansetts ha Ifbe) ig, fin-

ner man af stadslagen, der det på ett ställe ber

ter:
nÄ Sane te Walburga dag skall man den ly-

sa, som valde äro i Rådstugune, efter gammal
stadga," och då man således denna dag kunde

infinna sig på rådhuset, ansågs den icke för nå-

gon fullkomlig beigedag. De eldar, bvarmed me-
nigheten ofver nästan hela riket firar den föregå-

ende aftonen och den så kallade Walborgsmesso-
netteo, äro en qvarlemning från vår äldsta hedni-

ska forntid, då till Baldurs dyrkan hörde, att med
upptända eldar fira den långa vinterns ocb köldens

siat, samt somroarens och värmens inträdande.

UTmlbrete grAf. Uti ett bergpass vid den så

kallade Prestmyren i Tanums socken af Bohus-
län finnes en stenvård eller ett dyrbus, bestående

af en på 3 resta hällar bvilande sten af omkring

4 alnars längd ocb något öfver 3 alnars bredd.

Derbredvid ses några grafkullar och 3 mindre

baatastenar. En sägen gar ibland folket, att an

Skot tsk härförare, vid namn Walbret, bär skall

hafva stapat och blifvit begrafven.

UTalcker, Ellavs von» son af borgmästaren i

Gefle, som hetta Sigfrid Walcber och här&taiMBar

de från an gammal Engelsk adHg ätt, benämnd
Walkreve, föddes 1660 och anställdes 1661 se-

sam kammarskrifvere vid reduktionsverket. Befor-

drades 1688 till bokhållare ocb 1691 till hesge-

rådsmästare, samt tillika liqvidetiens-kommissarie

i Svea bofrätt. \te den stora branden af Stock-

holms slott, år 1697, räddade baa med egen lifs-

fara de uti kongl. klädkammaren förvarade kost-

bara saker, bvårföre konung Carl XII skref till

honom ett egenhändigt, ganska nådigt bref, hvar-

nti konungen betygade sitt synnerliga välbehag

öfver hans vid detta tillfälle visade nit ocb väl-

förhållande. År 1704 blef hen utnämnd Ull kam-
rerare vid general-sjötulls- kontoret ocb 1719 till

kamrerare vid tull- ocb licent-kontoret i kammar-
kollegium. Adlades 1729 och fick 1731 afsked

såsom kammarråd. Dog 1733, utan manliga arf-

vinger, oeb slet således sjelf sm ätt.

WtUda* med Släp, en socken i Fjärås härad af

Halmstads län, ar belägen vid befvet, £ ***' V-

från Kungsbacka, ecb tillber % kl. pair. Uti detta

pastorat, ytterst mot norr, har fardem gränse-

skillnaden varit mellan de tre nordiska rikena,

bvilkas bebemkare ock här, för omkring 6 sek-

ler sedan, skola hafva sammanträdt för att råd-

slå om Nordens lögn. Walda socken är belägen

i en dal, som på tre sidor är omgifveo af berg,

och på den fjerde af ea ofruktbar utmark. Wal-
da högar med Walda kyrkoby, säteriet Walda
och hemmanet Gustafsberg, alla omgtfna af löf-

träd, jemte smärre byar ocb hemman vid foten af

bergsraderna eller på kullarne nedanför dem, af-

vensom kyrkan med sitt resliga torn, möta genast

ögat vid inträdet i socknen från de oärgränsanda

klipptrakterna. Rådande jordmånen är sandblandad

mylla, och skog saknas alldeles. Walda sateri

med tillydaude 7 hemman, samt ön Sannö, är en

betydlig egendom, och äger patroaatrfrtt i säck-
'

nen. Vester om byn Heberg utvisas ett fält, der

en slagtning mellan Svenska och Danskn troppar

skaH hafva förefallit; stället der da släpade blifvit

jordade, kallas Grafverna, ocb på valplatsen ses ett

stenrör, som kallas Suna-Rötet. Mellan Walda by

oeb Engsås anträffas en stor slät häll, sam kallas

Offerstenen, b vilken utan tvifvel i forntiden varit

ett hedniskt offerbord. Bautastenar förekomma på
flera ställen, ofvensom i utmarken' vid Buera en

domkrets af 13 cirkelformigt lagda stenar, fin

bamn på Sannö, kallas Danewaléa, och skall haf-

va fått sitt namn efter Danskarna, sam efter en

der företagen landstigning af Svenska rne blifvit

slagne ocb på stället stapat. Socknen innehåller

70 1 mtl., med 1,996 inbyggare på en areal af

10,553 tuanl., bvaraf 230 äro sjöar och kärr.

Waldeuro**» san af den namnkunnige Birger Jarl

till Bjälbo ocb en systerson till konung Erik

Läspe, valdes 1250 till Sveriges konung, då nan

ännu ej var mera än omkring eHvn år gamnal,

samt blef den förste regent af Folkungnåttee nå

Sveriges turen. Hans fader, som ej blifvit till-

spord om sonens val
,
yttrade i början något miss-

nöje därmed; man då deo myndige Ivar Blå på Geé-

uafeorg botade* nit om valet ej godkändas, genant
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utköra en annan konung, gaf Birger Jarl vika ocb

styrde sedan allt till sin död såsom sonens för-

myndare riket med synnerligt beröm. År 1263
blef den unge konung Waldemar högtidligen krönt

i Jönköping, samt förmäld med den sköna prinsessan

Sofia, konnng Erik Piogpennings i Danmark dotter;

men några år sednare, då Birger Jarl dött, uppstod

myckeo afund ocb båtskhet emellan Waldemar ocb

hans båda bröder, bertigarne Magnus ocb Erik,

ocb denna ovånskap underblåstes tid efter annan

af den skämtsamma ocb högdragna drottningen.

Slutligen inträffade en händelse, som medförde

Waldemars fullkomliga undergång. Drottningens

syster, den unga klosterjungfrun Jutta, bvilken

skildras så skön som "en engel från himmelrik,"

kom på besök till Svenska hofvet. Vid hennes

åsyn glömde konung Waldemar snart alla vigtiga

angelägenheter, emedan den sköna klosterjungfrun

upptog alla bans tankar, ocb den fagra Jutta

glömde äfven både skyldskapen och klosterlöftet

för sin kärlek till konungen. Då bon slutligen födde

ed son, måste Waldemar, till bot ocb försoning

för sitt brott, företaga en vallfärd till den helige

fad ren i Rom. Under bans frånvaro förde hans

broder, hertig Magnus, riksstyrelsen bär hemma;
men när Waldemar åter hemkom, utbröt dem emel-

lan en uppenbar fejd. Slutligen besegrade Magnus
konung Waldemars trupper i slaget vid Hofva år

1275. Då detta tilldrog sig, var Waldemar ett

stycke derifrån, vid Ramundaboda, uti en bekym-
merslös säkerhet. Konungen sof ocb drottningen

spelade skack, samt skämtade med sitt boffolk om
den djerfve "Kittelbotaren," såsom bon spefullt

benämnde hertig Magnus, heter det uti en gammal
krönika, då en blodig ocb sårad ryttare ditkoro,

som förkunnade nederlaget ocb hertigens seger.

Den oduglige Waldemar, ingalunda i stånd till nå-

gon beslotsam handling, lyssnade icke till det råd,

• som honom gafs, att hopsamla sina krigare ocb

med dem oförskräckt fornya strideo, för bibehål-

landet af sin krona, utan flydde genast helt be-

stört undan med sin treårige son, prinsen Erik,

genom Wermlands skogar till Norrige, der ban

qvarlemnade bonom i förvan Derpå återvände ban

till Sverige, men biel då en dag, när ban med
sin vanliga sorglöshet satt till bords uti en bond-

stuga i Wermland, öfverrumplad af hertigens ut-

skickade, och tagen till fånga tillika med sin

drottning, bvarefter hans segrande broder lät kröna

sig till Sveriges konung. Vårdslös och ringa an-

sedd både Waldemar varit såsom konung, vankel-

modig ocb föraktlig blef ban uti motgångens da-

gar. Föga framgång både derföre alla de försök,

som af honom och andra gjordes, att återförskaffa

bonom konungaväldet. Redan samma år som han

tillfångatogs, hade bans broder, den nye konung
Magnus, med bonom ingått deo förlikning, att

Waldemar skulle få behålla Östergötbland, We-
stergötbland , Småland, Wermland ocb Dalsland;

men han blef icke länge nöjd med denna delning,

utan begaf sig till Norrige, bvars konung val på
ett möte i Kongsbåll, der båda de tvistande brö-

derna, samt ea mängd biskopar och andra ansedde

män från nordens alla tre riken voro närvarssfe,

offentligen förklarade det bemötande konung Wal-

demar fått röna för olagligt ocb orättvist, nea

dock icke vidtog några kraftigare steg till för-

fäktande af bans rätt. Sedan uppträdde äfveo ai-

gra gånger för bans sak Danske konungen, sen

ännu ej erhållit af konung Magnns den för hjälp-

sändningen utlofvade betalningen; men allt staa-

nade vid några ändamålslösa stroftåg och härj-

ningar, ocb då Danske konungen fått säkerhet för

sin fordran, lemnades genast den obetydlige Wal-

demar i sticket. Slutligen gaf denne sjelf allt

förlorad t, afstod 1279 hela sin rätt till krooaoit

brödren och begaf sig till Danmark, der hso trö-

stade sig med en ny älskarinna, för hvilktn haa

till och med försköt sin sköna gemål, droUaiag

Sofia. Derefter förnyade den vankelmodige Wal-

demar flera gånger sina anspråk på riket och sia

afaägelse, samt blef ändtligen, tvenne år före sia

broders död, af denne insatt i fängsligt förvar på

Nyköpings slott, der ban dock ej strängt behand-

lades, och hvarest ban 1302 slöt sin oroliga lef-

nad, ett varnande exempel för oduglige ocb vårds-

löse regenter. Efter drottoing Sofias död sagas

ban bafva gift sig, först med sin tillbedda älska-

rinna, Christina, bvars härkomst är alldeles okänd,

sedao med eo Tysk grefvedotter , vid namn Catha-

rina, ocb slutligen med en viss Lukrardis, om bvil-

ken man dock sakoar alla närmare underrättelser.

Hans ende laglige son, prinsen Erik, som någon

tid delade sin faders fängelse i N> köping, blef på

sin ålderdom Svensk rådsberre. Dennes son,

Waldemar Krlka«oo 9 var tvenne gånger gift,

först med Ingeborg, en dotter af riddaren Bo

Nilssoo Natt och Dag, samt sedan med Helga, ea

dotter af Anund Röreksson. Med sin torra gemål

både han åtta barn, däribland Erik Waldemars-

son, som dog vid början af 1400:talet, ocb var

den siste manlige afkomling af Polkungaätten, samt

Margaretha, hvilken blef en stammoder för fanil*

jerna Leyonbufvud ocb Lewenbaupt.

Waldemar* yngste sonen af konnng Magnus La-

dulås, kallas redan åren 1302 och 1304 Finlands

hertig uti åtskilliga permebref, ocb blef först-

nämnda år, vid sin broders, konung Birgers krö-

ning i Söderköping, slagen till riddare. Misstänk-

tes dock snart derefter af Birger för upproriska

stämplingar, och måste 1304 på slottet Araoå«»

tillika med sin broder, hertig Erik, gifva ifrso sig

sin skriftliga försäkran om trohet. Dömdes straxt

derpå biltog, då han flydde till Danmark, der baa

likväl ej vann något bistånd. Gick sedan öfrer

till Norrige, hvarest han af konung Håkan blef

väl emottagen, samt begafvad med städerna Nyc-

klaborg och Konghälla, ocb började soart öppet

krig emot konung Birger, slog dess trupper deo

ena gången efter den andra och härjade hela Wt>

stergötbland. Den 15 Februari 1305 träffades

ändtligen en förlikning i Kolsäter; men denna för-

likning blef snart åter bruten, i det båda berti-

garne tidigt följande året ingtngo den förrädiska

ståmpliogen att hämnas all den oförrätt de för-

menade sin broder konung Birger bafva den UH"
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fogat. Under förevändning alt fira an af

tjenares bröllop på Bjalbo, sammandrogo da sioa

anhängare, ocb drogo sådan, i hemlighet åtföljda

af desse, opp till gården Hatana i Upland, för

att gästa bos Birger, som då der uppehöll sig

med sitt hof. De blefvo broderiigen och väl emot-

tagne; men detta oaktadt togo de, vid nattens in-

bry taode, konungen med bans drottning, två sö-

ner och en dotter, jemte biskop Nils i Westerås,

sex riddare ocb sexton väpnare till fånga. Om-
sider slöts denoa brödrafejd genom en förlikning

i Örebro år 1308, då konung Birger blef lösgif-

ven or sitt fängelse på Nyköpings slott, der ban

Öfver ett år setat fången, samt hertigarna Erik

ocb Waldemar bekommo stora förläningar, deri-

bland hela Finland med Åbo, Tavastebus ocb Wi-
borgs slott. Konung Birger höll likväl icke län-

ge den sålooda ingångna vänskapen och förlik-

ningen , utan for ned till Gottland och derifrån till

Danmark, samt gjorde sig beredd att bekriga sina

bröder. Denna nya tvist blef dock omsider ge-

oom Danske konungens bemedling bilag d på det

satt, att konung Birger skulle åtnöja sig med en

tredjedel af riket ocb afstå det ofriga till sina

bröder, af hvilka Waldemar bekom, otom aodra

delar, hela Finland på sin lott. Sedan förfiöto 7

år under en beständig nöd och an för landet högst

menlig oreda. Hertig Waldemar uppehöll sig för

det mesta på Borgholms slott, der han förde ett

präktigt och lysande bof. Företog äfven 1315 en

pilgrimsresa till Rom ocb Jerusalem. Slutligen in-

träffade en händelse, som hörer till de hemskaste

våra bäfder veta omförmäla. Mot slutet af år

1317 tog hertig Waldemar, på en resa från Öland

till sin stad Stockholm, vägen åt Nyköping, der

ban blef på det vänligaste emottagen af konung

Birger ocb drottning Martha, hvilka undfägnade

bonom på bästa sätt, frågade huru hertig Erik

mådde, och beklagade att da så sällan tingo råka

en så kår frände. Waldemar lofva de då att åter-

komma ocb äfven söka förmå Erik att dervid göra

sällskap. Derpå red baa följande dagen, rörd af

det välvilliga emottagandet ocb glad till sinnes,

ifrån Nyköping. Kort derefter, sedan han uträt-

tat sina ärenden i Stockholm , besökte ban sin bro-

der, bertig Erik, bvilken då för tiden uppehöll

sig på en gård i Westmanland. Då beslöto de,

efter någon tvekan å Eriks sida, att antaga ko-

tung Birgers bjudning, ocb båda tillsammans göra

sin broder ett besök. De begåfvo sig derföre på

vägen, likväl åtföljde af ett antal beväpnade män.

Når de kommo nära till Nyköping, mötte dem en

ang riddare, bvilken varnade dem för att båda på
an gång lemna sig i konung Birgers bänder, eme-

dan en sådan oförsigtigbet lätt skulle kunna lända

dam till förderf; men bertig Waldemar afslog med
vrede denna varning, ooder yttrande, att alltför

många no för tiden sökte stifta oenighet emellan

bröderne. Något längre fram mötte dem konun-

gens utskickade, bvilka uppmanade dem att på-

skynda resan, emedan konungen sades bafva stor

längtan att få omfamna sina bröder, ocb ställt allt

i ordning till daraa emottagande, anar nödiga be-

kvämligheter torde saknas på bvarje annat ställe,

de koode välja till sitt nattläger. De redo der-

före vidare på, ocb framkommo mot qvållen till

Nyköping, der de genast foro opp till slottet. Här
emottogos de på det vänligaste; konungen gick

sjelf sina bröder till mötes, omfamnade dem ocb

ledde dem, en vid bvardera banden, upp i gästa-

budssalen, der en ståtlig måltid var anrättad, ocb

der qvällen tillbragtes under vänliga samtal, mun-
tert skämt och mycket drickande. Väl förplägade,

fördes hertigarna slutligen till den för dem till-

redda sofkammaren; men allt deras folk inq varie-

rades nere i staden, under förevändning att ut-

rymme saknades på slottet. Ingen af dem fick

qvarstanna, ocb konungens förtrogne rådgifvare,

drotsen Brunke, läste med egen hand igen slotts-

portarne efter dem. Sedan detta skett, lät Brunke

konungens folk beväpna sig, h varpå ban framförde

konungens befallning, att de båda hertigarna skulle

fängslas. Någre rättänkande Svenske män vägrade

väl att låna sig till detta nidingsdåd; men de blef-

vo genast insatte i fängelsetornet, och sedan ra-

sade den beväpnade skaran, bvilken till större de-

len bestod af utländske män, med bloss ocb vapao

till det rom, der hertigarna lågo. Desse hade

redan insomnat, men vaknade af bullret, och då

dörren uppbröts, sprang bertig Waldemar genast

ur sängen, kastade en mantel öfver sig och fat-

tade uti en af de angripande, samt slog honom
under sig, bvarpå han ropade sin broder, hertig

Erik, till bistånd. Deone uppmanade bonom dock

att afstå från allt motstånd, emedan deras strid

bår föga kunde uträtta, ocb så måste de, nakne

ocb obeväpnade som de voro, gifva sig för öf-

vermakten. Nu infann sig konung Birger sjelf,

och frågade dem, under mycken vrede, om da

mindes Håtunaleken, samt botade dem nu med en

värre lek. Derpå lät ban föra dem, med bundna

bänder ocb nästan utan kläder på kroppen, ned

oti det djupaste fängelset i slottstornet, bvarest de

smiddes uti balsjern och tunga bojor, samt fast-

lästes i en, grof stock vid sjelfva tornmuren,

der de lemnades balfnakne i den kalla December-
natten. Då morgonen inbröt, gick Brunke med
konungens beväpnade folk ned till staden, då ber-

tigarnes folk äfven lätt fängslades. Deras tillhö-

rigbeter utskiftades bland slottsknektarne, ocb här-

under skall konung Birger, liksoro en förryckt,

bafva under tecken af stor glädje flera gånger

klappat i sina bänder, prisat sin drottnings kloka

råd och vanvettigt utropat: "Nu bar jag allt Sve-
rige i mia band!" Denna hertigarnas nesliga och

våldsamma behandling väckte dock snart en allmän

afsky Öfver bela riket. Från alla landsorter skyn-

dade inom kort talrika beväpnade skaror till Ny-
köping, för att befria de fångne hertigarne, och

då staden snart på det häftigaste belägrades, fann

konung Birger sig tvungen att fly från delta stäl-

la, som varit vittne till bans svarta förräderi.

Innan han red derifrån, säges ban bafva låtit i

vredesmod tillsluta sina bröders fångtorn ocb kasta

nycklarna i strömmen. Så omkommo desse olyck-

lige konungasöner af hungersdödens rysliga qvai,
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enligt dep allmänt gängse sägen. Hertig Erik,

som vid fängslandet blifvit myckel misshandlad

ocb sårad, »kall blott hafva lefvat i trenne de-

gar, me* Waldemar beritta* hafva uthärdat i 11

folla dyge, bvareader baa i förtviflan till ocb med
•kall hafva ätit af sia broders döda kropp, a>etta

tilldrog »ig i April manad år 1318, omkring fyra

månader efter dera» fängslande. Redao trenne må-
nader föret både de bered t sig till döden oeb lå-

tit uppsätta sitt testameete. Några dagar efter

hertigarnes död lät besättningen på N> köpings

slott utbära deras lik på en med gyllenduk över-
höljd bår. Hertig Waldemar både år 1302 för-

mält sig med ThorkeJ Knatssons dotter Christina;

men försköt henne åter 1305. Sedan förmälde

han sig 1312 med logeborg, koneng Erik Prest-

batares dotter i Norrige, med bvilken han både

en son, Erik, som dog ang, oeb en dotter, hvars

namn man ej känner, bvilken dog ogift 1357.

Waleemari förut dekanus nti Skara domkapitel,

blef år 1246 enhälligt vald till biskop i samma
stift. Han skall hafva varit af en gammal förnäm

alägt, samt herrligen begåfvad med vältalighet

ocb flera andra dygder, samt säges hafva styrt

stiftet till mycken fromma ocb allas nöje nti nära

fem år.

Waldemar I* dem Store» konnng i Danmark,

som bilade de långvariga inre striderna i detta

land, samt genom goda lagar ocb en kraftfull sty-

relse lyfte sitt rike till höjden af ära ocb anse-

ende, lefde för det mesta i fredligt förhållande

till Sverige, ehuru baa der stundom understödde

konongarne af Sverkerska ätten emot deras be-

ständige medtäflare, Erik den heliges ättlingar.

Waldemar II veier åter, Danmark» konung i

början af 1200:talet, stod tidt ocb ofta i berö-

ring med Sverige, der han af alla krafter under-

stödde sia svåger, konung Birger, emot dennes

bröder och dess upproriske anhängare, samt flere

gånger hemsökte landet med krig. Efter en lysande

regering, hvarunder stora eröfringar gjorts i Lau-

enburg, Estland, Pommern m. mM dukade ban slut-

ligen under i fejden emot sine upproriske vasaller,

bvilka nti slaget vid Bornbövde öfvervunno ho-

nom, och sedan ganska betydligt inskränkte bens

välde.

Waldemar III» koaung i Danmark, kallad At-

terdag, af sitt valspråk:
n
I morgon är åter eo

dag," en furste af utmärkt klokhet, som aldrig

misströstade i olyckan, ocb alltid visste att be-

gagna det gynnande tillfället att återtaga bvad

som gått förlorad! , måste använda hela sin rege-

ring, från 1340 till 1375, att genom krig eller

politik återförena sitt styckade rike. Den inbör-

des oenighet, som egde rum emellan konung Mag-
na» Eriksson i Sverige ocb hans myndige rådsber-

rnr, begagnade baa skickligt för att beröfva oss

Skåne, Halland oeh Blekinge, samt slutligen äfvca

Gottland.

Waldaltialt» annex till Steegårdsbolt, är beläget

5 mil S.V. från Jönköping, Marken är ojemn,

atenbunden ocb bergaktig, samt omvexiar med kärr

och mossar^ Jordmånen sand oeh klapper. Barr-

skog finnes ymnigt. Socknen innehåller 4J ben-

man, med 216 inbyggare på en areal af 7,498

tunnland, hvaraf 550 äro sjöar och kärr.

Wale (Mytb.). Så bette en af Lekes söner, bvilka

oskyldigt vis fingo lida för deras brottslige fader;

ty, då Asame hade fångat Loke, hvilkea hade

skapat sig till en lax ocb tagit sin tillflykt i Fa-

rangers fors, bemäktigade de sig äfven hans bada

söner, Vale ocb Nar ve. Den förre förvandlad» da

till en varg, bvilken blef så ursinnig, att baa

sanders!et sin egen broder, med hvars inelfvor da

sedan bundo fadrea vid de tre klipporna.

Wale (Mytb.). Odens ocb Riodas son. En tap-

per kämpe och god skytt. Det var han, som, et-

dast ea dag gammal, hämnade Balder» död, i det

ban mördade Uöder, Balder» baneman, Haa var

en sinnebild af våren, ocb skildrades som ea vac-

ker krigare med gyllene pilar. Wale både inse-

ende öfver Welaskjalf, Odens förnämsta pslats.

Han skulle, efter Ragnarök, tillika med Balder,

bygga och bo på den ur ha fvet uppkommande sya,

berrligt grönskande jorden.

Walerltae, Johan 9avid» kansliråd och R. af

N. 0., andre departements-chef i general-tullsty-

relsen och ledamot af rikets allmänna ärenden

beredning, invaldes 1826 till ledamot af Svenskt

Akademien, sedan ban icke allenast genom flera

prisskrifter, utan isynnerhet genom sina mycket

omtyckta visor ocb sångstycken förvärfvat sig an-

seende såsom en lycklig skald. Han bar ulgifvit:

Vitterhetsförsök; Sanningen; Visor och Sångstycken)

Ånakreon på Samos; Balder m. fl. mindre poesier

och poetiska öfversättningar.

If/alen Klef kallas ett berg nära byn Hållna, na

stranden af sjön Wiken i Westergötbland, och eo

straxt dervid belägen vik bär namn af Wataviken.

Härom gå i orten följande sägner: En konung

Wale kom med en krigsbär vestanifråa ocb lä-

grade sig på det berg, som deraf fick namnet

Wales Klef. I byn Hållna låg den fiende bao

sökte, ocb bvilken, oberedd på anfallet, förtrodde

sina bekymmer åt en bonde derstädes, vid nasja

Mårten i Hållna. Mårten rådde bonom då att »ed

sitt folk draga ned på den närliggande viken oeb

der afbida Wales anfall, samt emellertid låta sön-

dersåga isen. Denna krigslist lyckades så väl, att

Wale, bvilken obetänksamt lät sitt folk rycka fram

emot fienden, förlorade der i viken hela sia kriga-

bär. Deraf fick viken namnet Wales viken. Mår-

ten i Hållna fick då till belöoing för aitt goda

råd det löfte, att så stor del af den nirbelägoa

skogen, som ban på en dag förmådde löpa oaa-

kring, skulle tillfalla bans by, hvarföre han äfvea

säges hafva ifrigt sprungit en hel dag, och säme-

delst kriogfarit en vidsträckt skogsmark, som allt-

sedan tillhört Hållna by; men om aftonen dog

Mårten af för häftigt springande. Ofta nog lirtr

det bända, när bönderne i Hallan draga sina flak-

nät i Wales viken, att något stridsvapen, en hast-

sko eller sporre fastnar i nätet, hvilket styrker

den gamla berättelsen om en forntida strid der

på isen. Man nar förmodat $M dessa sägner syl»

på något den Danske konuogeo Waådemac* inf*'1
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'
I Westergötbland, onder inbördes kriget emeWae
konung Waldemar i Sterile ocb bana broder, her-

tig Magnus.

Valffeutor (Myth.). Eli af Odena förnämsta och

mest brokiga tillnamn, deraf att ea del af käm-
parne på valplatsen tillhörde honom;

'WaJftld kallas eo kristen lärare, som var dea

helige Sigfrids medarbetare vid kristendomens pre-

dikande i Småtand ocb Götba rike. Han lärer dock

icke bafva varit af ett sfr fridsamt oeb stilla sin-

nelag, som baos värdige medbroder, ntan sökte

på ett pockande sätt tvinga hedningarna att af-

svärja sin förra tro, förbannade deras Ifira och

fördömde de gamle godarne med deras offergods-

tjenst, såsom en afskyvärd djefvulens styggelse.

Detta förfarande uppretade hedningarna emot bo-

ttom, ocb beredde slutligen afven bans undergång.

En gång då han predikade för folket på ett stål-

le, der det fanns en i trakten såsom mycket he-

lig ansedd Thorsbild, råkade han i den obetänk-

samma heligbetsifver, att han rusade opp ocb med
egen band nedslog den vördade afgodabilden. Me-
nigbeten, förbittrad öfver detta helgerån, stormade

då allmänt till ocb dräpte Walfrid, som såmedelst

blef en martyr för sitt fanatiska nit.

Walgttter, b vars egentliga namn låret bafva va-

rit Göte TofvaBson , nppgifves såsom den första,

bvilken innehaft det stora jarlembetet i Sverige.

Han bekände sig till bedendomen, och tros bafva

tillträd t sitt embefe onder de första åren sedan

konong Olof Skötkonung antagit kristna läran.

Som konongens omvändelse till kristendomen väck-

te mycket missnöje bos alla de gamle gudar-

nes bekännare, tros Olof Skötkonong med Bit,

för att så mycket mer smickra sine hedniske un-

dersåter, bafva satt en hedning till sin jarl. Denne

var äfven onder hela sin lefnad en afsvoren öende

till kristendomen, ocb en så ifrig afgodadyrkare,

att ban, med anledning deraf, af de kristne spe-

fullt benämndes Watyöler ttnnéheéen. Hvad han

för öfrigt uträttat, har ej blifvil närmare omför-

mäldt af häfden, med ondantag af bans förfarande

emot sin son Tofve, onder kriget mot Knöl den

store i Danmark. Tofve både egenmäktigt frigif-

vil några i striden tillfångatagne Danske män.

Häröfver förbittrades högeligen Norrske konungen

Olof, ibland bvars män Tofve hade varit, och

denne förklarade, att Tofve aldrig skulle återvinna

hans vänskap, såvida han icke lyckades att föra

sin gamle fader, Walgöter Jarl, till konungen,

som sade sig vilja omvända honom till kristen-

domen. Då Tofve kom till sin fader ocb gjorde

framställning till bonom härom, blef gubbes så

vred, att han genast kastade sin son uti ett hårdt

fängelse, derföre att denne icke allenast sjelf an-

tagit den kristna tron, utan äfven vågade föreslå

fadren densammes antagande. Tofve var stånd-

aktig ocb led tåligt denna förföljelse, tilldess att

bans vänner, deraf många redan i WestergÖtbland

varande kristne, ändtligen lyckades blidka den

gamle hedningen. Ban blef då omsider frigifven,

och slutligen säges Walgöter äfven bafva bNfvit

öfvertalad att sjelf åtfölja sin son på ett besök

till dito kristne Nerrske kaousgen, son A epf*~
höll sig på Sarpsborg. Det låg Olof flaraldason

högst om hjertat att vinna för sin sak en så mäk-
tig kristendomens motståndare, som Walgöter,

ocb baa bemödade $ig äfven mycket att lyckas

bärutinnan; men den för sina fäders tro nitälskande

jarlen ville icke höra sanningens röst, utan åter-

vände lika hedniskt sinnad som förut. De sannin-

gar han på denna färd fått höra, ocb den fromme
konungens ifriga böner till himlen för den förhär-

dade hedningens omvändelse, både dock icke varit

alldeles förgäfves. Walgöter insjuknade under hem-
vägen på Eda skog. Det var hans helsot, ocb

ban insåg snart sjelf att ban stod grafven näta.

Då begynte han få andra tankar om kristna lä-

ran, och snart hörde bans son Tofve med glad

tillfredsställelse sin döende fader åkalla Jesu namn,

h vårföre han genast återvände till Sarpsborg, for

att bedja Norske konungen besöka den nyomv&n-
de, bvilken var stadd i stort samvetsqval, förrån

ban kunde vinna den saliggörande döpeisens del-

aktighet. Med glädje skyndade Olof Haraldsson

då till den sjukes tröst, och lat ikläda honom
den bvita dopskruden, bvarefter ban döptes af en

biskop, och efsomaede sedan roligt. Döpelseskru-

den Wef således hans svepning, ectt detta kallades

att dö i "Hvita Vadarn." Walgöters död inträffade

de första åren af konong Anund Jakobs regering,

och var han då kommen till en ganska bög ålder.

WaltiaH (Myth.). Så kallades med ett gemen-

samt namn alla Åsars gemensamma gudaboningar,

bvarföre ock Asaroe benämndes Walbalb gudar.

Men i en annan mening taget, var Walhall eller

Walballa det sköna palats, tillhörigt Oden, bvaf-

est balfva antalet af de på slagfältet fallne bjel-

tarne, hvilka efter döden halsades Einberiar, skolie

församlas ocb bespisas med iäsk af galten Sebrim-

mer, samt undfägnas med ntjöd, bemtadt af geten

ileidrun. Allt hvad de nordiske hjeltarne på jor-

den värderade såsom ljuft, angenämt, roligt och

glädjande, funno de i Walhaty, ehuru vida berr-

ligare ocb i rikare mått An hvad jorden kan skinka.

Brage spelade der på sin gyllene harpa, och sjöSg

förevigade bjertans lotf, noder det att sköna Val-

kyrier kredcnsade det kraftiga skummande himla-

mjodet. Äfven strid och aiia manliga täfliegsle-

kar var det god tillgäng på, ocb var denna strid

roande, icke farlig, itby att de bjeltar, som fölto

nnder dagens lopp, setto åter helbregda ocb glada

till bords bos Oden i Walhall.

VftlklnlA-atag** började 1790 års fälttåg, då

en del af Svenska ocb Finska hären försökte att

nnder konung Gustaf IH:s eget anförande intränga

öfver gränsen in uti Ryska Finland. Konungen

ådagalade uti detta slag ganska mycket mod, och

6ck äfven en bftst skjuten under sig. Ryssarne

blefvo på flera punkter slagne, ock ledo ett be-

tydligt nederlag; men några egentliga fördelar

medförde dock icke denna seger för Svenskaroe,

bvilka, efter en straxt derpå Bdea förlust vid An-
jala, måste åter draga sig tillbaka inam sin egen

gräns.

VftftHty*ie>r (Myt*.). Sköna, tjnsande mer af in-

Digitized byGoogle



2»

tagaode och oförvissnelig skönhet. De hade sin

boning i Walhall, och tjenade godan fader, idet

de utsändes af bonom på bvarje slagfält, för att

bland hjeltarne utvälja dem, som »kulle gästa bos

Oden. De passade äfven opp vid Einberiarnes taf-

fel, sprakade med dem ocb kringbjödo rojödet.

Tvenne af Valkyriorna, Hrist ocb Mist, voro dock

oteslutande for Odens uppassning, i det de kre-

densade bonom det ypperliga vinet, bvaraf ban

ensam drack. Bland dem som för öfrigt namn-
gifvas, äro: Skeygöld, Skogul , Hildur, Thrud, Hlöck,

Herljölur , Gölt, Geirahöd, Randgrid, Radgrid, Re-

ginleif m. fl. Rota ocb Skuld räknades ock bland

Valkyrior,1 ehuru de egentligen voro att betrakta

aom krigsgudinnor. — Valkyriorna besbyddado

bjeltarne i krig, och många bland dem som icke

voro utsedde att stupa, ocb komma till Oden eller

Freja, förde de till seger ocb jordisk ära, samt

återbringade dem belbregda i sina föräldrars, ma-
kars ocb brudars armar. De räddade äfven drunk-

nande ur sjönöd, frälsade från skeppsbrott mån-
get fartyg, som kämpade mot de rasande vågor-

na, ocb undandrogo således bafsgudinnan Ran mån-
get byte. — Valkyriorna voro således himmelska

väsenden, goda ocb älskliga, sköna ocb välgörande;

men äfven dödliga fruntimmer nämndes icke sällan

Valkyrior, då man med ordet Valkyria menade
detsamma som sköldmö; ty bos den tidens nordi-

diska qvinnor värderades icke blott de husliga

dygderna; de måste derjemte utmärka sig genom
tapperhet ocb mod. Derföre såg man ständigt

qvinnor fara på jagt, och äfven oftast deltaga i

strid mot fienden.

Wall, med Hogren, en socken i .Wisby läns sö-

dra fögderi, är belägen 1 1 mil S. från Wisby,
ocb tillhör 2 kl. konsist Marken är jemn och
rådande jordmånen är lera. Skog finnes till nöd-

torft. Sockoen innehåller 12 J mantal, med 298
inbyggare på en areal af 4,027 tunnland, bvaraf

250 äro sjöar och kärr.

Wall, en bergsbammare i Tborsåkers socken af

Gefleborgs län, har 2 härdar ocb 617 skepp., 5

lisprd 10 marker privil. årligt smide af eget tack-

järn, hvårföre bammarskatt utgår med 6 skepp:d,

3 lisprd 9 marker. Skeppar på Gefle ocb Stock-

holm. Äges af bergsmän. Smidesstämpeln är W
inom en cirkel.

Wall, en bergsmanshammare i Ofvansjö socken,

har 2 härdar ocb 874 skepp:d 9 lisp:d privil.

årligt smide af eget tackjern, bvarföre hammar-
skatt utgöres med 8 skepp:d 14 lisp:d 18 marker.

Skeppar på Gefle ocb Stockholm. Äges af bergs-

män och Th. Petré. Smidesstämpeln är B* eller

IB med krona öfver, båda inom en cirkel.

Vall (Reseda Luteola) förekommer vild vid Kal-

mar, Lund, Malmö, Helsingborg, Landskrona, på
Visingsö, vid Gladsax i Skåne ocb flerestädes.

Den trifves i bvarje jordmån, som ej är sumpig

ocb sur. Boskapen äter den gerna; men förnäm-

ligast tjenar den till färgämne, ocb plägar af den-

na orsak till betydande värde införskifvas utifrån,

eburu den rätt väl kunde odlas inomlands till nö-

digt behof. Till färgning anses den som växt i

aaad eller sandmylla vara den Msta. Fröeo otals

i slutet af Aagnsti eller i September, och ned-

barfvas lätt. Fyra kappar frö anses tillräckligt

till ett tunnland. Helst ayttjas frö af samma el-

ler förra årets samling; men äfven tre- eller fyra-

årigt kan ännu nyttjas, om det blifvit väl fer-

varadt. Då de nedersta bladen börja gulna ock

de öppna fröhusen få gul färg, är örten färdig

att upptaga, och uppdrages då i tort väder med

rot och allt, planta för planta, hvarvid den jord

eller sand, som hänger vid roten, varsamt afska-

kas, på det icke frön må onödigtvis spillas. Plant-

stånden utläggas derefter ordentligt på marken,

eller ock under skjul några dagar, ocb läggas

sedan, då de vissnat, i måttligt stora högar for

att svettas, eller, taga någon värma, som dock ej

bör blifva alltför stark; derefter torkas örten ge-

nom utbredande ocb varsamt vändande, samt bin-

das, då den blifvit väl torr, i knippor. Tre till

sex skålp:d torr vall begagnas sedan till ett skål-

pund yllegods, som förut bör vara betadt med

vismut eller alun och vinsten. Med tillsats af nå-

got litet koksalt blir den gula färgen starkare

ocb mörkare. Bomull ocb linne betas först i lut,

ocb behandlas sedan med alun, innan det lägges i

fårgsoppan af vall.

Walla, ett bärad i Skaraborgs lån, är en iblaod

de vackraste orter i Sverige, för sin fruktbarhet

och omväxlande natur. På dess östra sida böjer

sig det med granskog beväxta berget Billingeo.

Detta härad tillföll år 1560, genom konung Gu-

staf I:s testamente, bans son, hertig Magnus; men

bortgå fs sedermera, då hertig Magnus blifvit svag-

sint, af konung Johan III till hertig Carl. Sock-

narna i häradet äro: Wing med Stenum ocb Sksrf,

Warnbem med Istrum, Eggby, Öglunda ocb Luad-

by, samt Häggum med Bolom. Häradet innehåller

183 { hemman, med en folkmäng af 4,957 perso-

ner på en areal af 47,582 tunnland, hvaraf 5,897

äro sjöar ocb kärr. Tillsammans med Wilske,

Gudhems och Kåkinds härader utgör Walla härad

en domsaga.

Walla, annex till Stenkyrka, är beläget på öo

Tjörn, ocb utgör nordöstra delen deraf, med det

skogbevuxna Hakenäset, samt de bebodda öaraa

Mjörn, Lilla Askerö och Brattö. Socknen utgör

den behagligaste trakten af ön, ocb bar god lera.

Hvitfeldtska herresätet Sundtby, | mtl. säteri, jäm-

te säteriJadugårdarne Åker
%
Djuphutt ocb Tunnevik,

är bär beläget. Gården, som är donationsgods,

och till bvilken alla öfriga frälsehemman i Walla

socken höra, bar utsäde af omkring 50 å 60 tun-

nor höst- och vårsäd, samt 50 tunnor potatis;

men är ej synnerligen väl skött eller underhållen.

Skog nch bränntorf finnes på ägorna. Inom sock-

nen ligger äfven ett uselt fiskläge, Rövikenå», be-

bodt af 17 fattiga bushåll, som idka småfiske i

Bakefjord. Sockenkyrkan ligger på en sandböjd,

ocb är försedd med ett rundt kopparbetäckt graf-

chor, som innesluter Thomas Dyres, Märg. Hvit-

feldts ocb deras barns likkistor. Deras lik liggs

der inbäddade i humle, för att bevaras från för-

gängelsen. Bland forolemningar finnes här en qvar-
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leff» af ett (aste flå* vikingatiden, på det tvflr-

branta Borréberget, beläget pä Åkers, ägor, en

runsten af 3 alnars böjd vid Runtången å Näf»als

mark, eo samling af 80 grafhögar i otmarksstyc-

ket Lundarne, äfvensom å Svanvika ägor flera mest

förstörda grafkullar och 6 randa steasättningar

,

alla med centra Istenan I socknen bar ej länge-

sedan blifvit upphittad en massiv armring af gold,

som blifvit inlöst til) de kongl. samliogaroe för

omkring 60 dokater. Socknen innehåller 52 mtl.,

hvaraf 23 1 frälse, £ krono och 27 skattegårdar

på en areal af 7,822 tonni., hvaraf 25 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Kongelf.

Wallbricka eller Jtinnarbo» ett jernbrnk i

Heds socken af Westerås län, bar 2 härader och

1,333 skepp:d 6 lisprd privileg. årligt smide af

köpe-tackjern, bvarför hammarskatt ntgår med 13

skepp:d 6 )isp:d 13 marker. Bruket ligger vid

Hedströmmen. Qvarn och såg finnes här äfven,

och några hemman i Heds och nästgränsande sock-

nar lyda under bruket. Afsättningsorten är Stock-

holm. Bruket äges af gr. G. S. Mörner och med-
delagare. Smidesstämpeln är en nyckel inom en

cirkel.

Wallby, med Hammarby, en socken i östra Re-
karne bärad af Nyköpings län, är belägen vid

Mälaren, | mil N. från Eskilstuna och tillhör 2

kl. konsist. Marken är mestadels jemn med jord-

mån och lera. På skog är ringa tillgång. Sock-

nen innehåller 24 £ mtl. med 655 inbyggare på
en areal af 4,305 tunnl., hvaraf 120 äro sjöar

ocb kärr.

Wallby, med Bollsbög, en soebeo i Järrestads bä-

rad af Christianstads län, är belägen 1 mil S.V.

från Gimbritsbamn och tillhör 2 kl. patr. Jord-

månen är i allmänhet svartmylla och sandgrus,

åkern är god, men skog saknas. Deremot finnes

någon torfjord. Förnämsta gården är säteriet Ghm-
ninge

y om 5j. mtl., med underlydande 16 \ hem-
man inom denna socken (se Glimmingt). Socknen

innehåller 24 hemman med 728 inbyggare på en

areal af 3,911 tunn)., hvaraf 530 äro sjöar och

kärr.

Wallby» med Arno, en socken i Trögds härad

af Upsala län, är beläget vid fjärdar af Mälaren,

4 \ mil S.V. från Upsala och tillhör 2 kl. konsist.

Medlersta delen af socknen är jemn och skoglös,

men kring gränsoroa förekomma någon bergknllig

skogsmark, dock mestadels utan skog. Lera är

rådande jordmån ocb åkerbruk bufvudnäringen.

Kyrkan är gammal , ocb både byrko- och sakristi-

dörrarno skola vara hämtade från det gamla fä-

stet Gröneborg (se detta ord), hvars slottsport och
källardörr de utgjort Förnämsta gården är österby

,

8£ mtl. frälse-säteri; deroåst Hornö och Brygg-

kolmen. Socknen innehåller 36 f form. mtl., hvaraf

18£ skatte, 3 krono, 15£ frälse. Folkmäogden
utgör 676 personer, arealen 7,082 tonni., hvaraf

90 äro sjöar och kärr. Adr. Enköping.

Walleberga, annex till Iogelstorp, är beläget

vid hafvet, i> mil Ö. från Ystad. Närmast baf-

vet består jordmånen af flygsand
1

, men högre upp

förekommer sand- ocb svartmylla* Socknen åtgö-

ras af byarna Walleberga och Fröslöf samt fisk-

läget Kåseberga. Lax, ål, flundror ocb torsk fån-

gas bär. Socknen innehåller 25 J mtl. med 1,076

inbyggare på en areal af 4,2 Vi tunnl., hvaraf 50
äro sjöar och, kärr.

WaJleo, Jereinia», före sitt adlaode ballad

Woltéen , var son af prosten ocb kyrkoherden i

Wemeå, magister Jeremias Josepb Wallenius, och

föddes d. 26 Dec. 1693. Hans slägt, som var en

bland Finlands äldsta och mest utgrenade prest-

slägter, räknade såsom stamfader en kaplan i Nå-
dendal, vid namn Micbael Michaelis, som lefde på
1500:talet ocb dog år 1607. Den unge Jeremias

blef 1712 student vid Åbo akademi, och ingick,

efter slutade akademiska studier, år 1717 uti ci-

vil tjenst, då han utnämndes till auditör vid Ii fre-

gementet till bast, i bvilken egenskap han bi vi-

stade 1718 års Norska fälttåg. Företog 1720,
med kongl. tillstånd, en treårig utländsk resa,

hvarefter han 1723 erhöll fullmakt att vara audi-

tör vid Södra Skånska regementet till bäst. Be-

fordrades 1725 till öfveraoditör vid arméen i Fin-

land, ocb utnämndes 1728 till sekreterare i Åbo
hofrätt. Snart gjorde han sig känd för ntmärkt

tjenstemannaskicklighet och stora juridiska kun-

skaper, bvarföre han 1734 förordnades till vice

lagman uti Karelska lagsagan; 1737 befordrades

han till assessor i Åbo bofrätt, ocb uppböjdes

1743 i adligt stånd. År 1744 erhöll han fullmakt

att vara ordinarie lagman i Karelen, samt för-

ordnades 1757 till landshöfding öfver Åbo och

Björneborgs län. Såsom sådan erhöll han den då

för tiden ännu ganska sällsynta ocb utmärkande

hedern att 1760 nämnas till R. af kongl. N. O.,

hvilken då ännu vanligen endast tilldelades rikets

förnämste embetsmän. År 1769 transporterades

ban till landshöfding öfver Nyköpings län. Denne
skicklige och välförtjente ämbetsman lär hafva

aflidit på 1770:ta)et.

Wallenbertr, .Jakobi var född i Wiby soc-

ken ocb by uti Östergöthland i Mars 1746. För-
äldrarna voro kronolänsmannen Jakob Wallberg

och Anna Christina Tillberg. Han erhöll under-

visning i Linköpings skola och gymnasium, ut-

märkte sig der för en ovanlig qvickhet både i

stodier och i pojkstreck, höll vid sin afgång från

läroverket en oration på Latinsk vers, ocb begaf

sig till akademien i Upsala i Januari 1763. Se-

dermera erhöll ban kondition i Götbeborg bos di-

rektören vid Ostindiska kompaniet Mart. Holter-

man, på hvars förord han antogs till Ostindisk

skeppsprest, och blef ordinerad d. 8 Apr. 1769.

Innan denna syssla tilltråddes, begaf sig Wallen-

berg, understödd af sin patron, i* slutet af April

samma år, öfver sundet genom Danmark till Ham-
burg, vandrade från Stade till Holland, reste vi-

dare genom Flandern till Paris ocb Roueo, deri-

från till London och i Oktober åter till Götbe-

borg. I Dec. 1769 följde ban som prest med
skeppet Finland till China, gjorde ännu tvenne re-

sor dit åren 1772 och 1774, ocb ämnade sig att

företaga den fjerde, då ban af konungen d. 19

Febr. 1777 utnämndes till kyrkoherde i Mönsterås

DeL IV. 27
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i Calmare stift. Der afled han ogift d. 25 Ang.

|??8. Har ntgifvit Susanna, dram i fem akter,

samt iVta sen nd Galejan ocb strödda anmärknin-

gar nåder en utländsk resa, hvilket senare ar-

bete redan upplefvat 5 upplagor, och deri förfat-

taren i qvicka, raska ocb träffande drag nålar

de hastigt fraasträdande och försvinnande föremå-

len , särdeles menaiskors lynnen och seder. All-

ting, Norriges nakna klippor, Goastaatias vingår-

dar och Javas blomstrande strånder, ja till och
ned den förfärligaste orkan på bafvet uppfattas

i haas glada humoristiska spegel ocb återstrålas i

de mest skiftande, mest intagande färgbrytniagar.

De enda ämnen, hvilka han aldrig vidrör utan den

djupaste, den innerligaste och högtidligaste stam-

ning, äro religion ocb fädernesland, och detta gif-

ver äfvea de sjelfsvåldigaste utbrotten af hans

muntra lyaae en stämpel af adel och allvar, som
berättigar författaren till en hög och etarärkt raag
bland verldens ypperste humorister.

Walleabersr* JHarsui, son af en lektor i Lia-

bäpiflg» föddes derstädes 1774, ocb fulländade aiaa

studier i Upsala, der han 1797 promoverades till

filosofie magister. Under ett uppträde i denna uni-

versitetsstad råkade ban göra sig bos monarken

misstänkt för farliga frihetsidéer, hvilket nödgade

bonom att, utan all utsigt till snar befordran,

någon tid uppehålla sig i Lund. Tiderna förän-

drades likväl, och han blef 1805 aaställd såsom
grmcm lingu» lektor vid Linköpings gymnasium,
bvarest ban sedermera förvärfvade sig ett stort

rykte genom sina förträffliga öfversättniagar af
Hornen litas och Oayseeia. Sedan han år 1818
Wifvit teologie doktor, utnämndes ban 1819 till

biskop i sin födelsestad Linköping, bvarefter han

1824 hedrades med Nordstjeree-Ordens kemmeu-
dörstecken. Haa kallades äfven till hedersledamot

af vitterhets-, bistorie- och antiqvitets-akademien.

Afled år 1833.

Wallesieroasst tMor* son af borgmästaren i

Cbristinebamu , Olof Wallengren, hvars namn han

äfven ända til) sitt adlande bar, föddes den 20
tfars 1683, ocb ingick vid 16 års ålder såsom
volontär vid Nerikes och Wermlands infanteri. Be-
fordrades 1700 till sergeant, och åtföljde Svenska

bären till LiBand, der han bi v istade öfvergåagen

of Dunaströmmen 1701, bvarefter han året derpå

blef faltväbel. År 1703 var han med uti träffoin-

gen vid Seladea, der han ådagalade synnerlig tap-

perhet, i det haa, jemte några grenad ierer, an-
stormade och öppnade fiendernas ferskansniagor,

bvilka utgjordes af starkt hopfästade Spanska ryt-

tare, och dymedelst banade vägen för de efter-

följande Svenske trupperna. För sin vid detta till-

fälle visade käckbet befordrades han genast till

regementsadjutaat. Följande året hivistade ban

slaget vid Jakobsstad, samt Brisens belägring och

intagande, samt blef derpå utnämnd till fändrik.

Efter att 1705 bafva deltagit i belägringen af

Bautschenburg, der ban blef svårt blesserad af en

bomb, befordrades ban samma år till löjtnant, och
användes i flera vigtiga uppdrag, bvarunder ban

förvärfvade sig ganska mycket beröm. Gjorde ne-

dan 1706 ocb 1707 årens ånlttåg i Samogitiea ock

Litbanen, samt kämpade sned oförskräckt tapper-

bet uti det blodiga slaget vid Liesna 1708, ner

ban fick trenne blessyrer och sjn skott geoom klä-

derna. Befordrades samma år till kapten vid Jön-

köpiags regemente, uti bvilken beställning haa

deltog i belägringen af Peltawa, hvnrunner haa

utmärkte sig aå mycket, att ban nf konungen er-

höll löfte om adelakap. Uti det derpå följande

slaget vid Poltawe togs ban till fånga under sjelfva

drabbningen, och fördes till Rysk fångenskap i

Gal i tsch, bvarifrån ban ej återkom förr än 1722,

då ban blef kapten med majors karakter vid Ne-

rikes ocb Wermlands regemente. Befordrades 1 739

till major, och npphöjdes samma år i adligt stånd.

Denne gamle käcke Carelia deltog sedan äfven ati

1741 ocb 1742 åren olyckliga Finska krig, ocb

afled 1748.

Walleolae, Daniel» som härstammade från

Dalarne ocb Mora församling, der hans fader varit

prost, räknas bland de flere i allmänhet ganska

medelmåttige rimmare, hvilka lefde på konung

Carl XI:* tid. Af honom författades den bekanta

Dalvisan: Kör opp i Datorn o* s. v. Han atgaf:

Sång- och Fägne-Gudinnornas nyligen uppstigna Tiåti

under den Store Atles blomstrande Lind på den

Svenske Parnaseo i Nordanland, bvilket var ett

skådespel, iadeladt i tre akter, oppfördt till fi-

rande af grefve Lindskölds namnsdag och tillag-

nadt denne herre.

Urallemiisu, Jemaa, son af en pastor i Fin-

land, vid namn Jeremias Wallenius, föddes 1696.

Vid haas femtonde år, 1713, iatogo Ryssarne hela

Nyland ocb Åbo, bvarest akademien upplöstes,

sedan bela akademiestaten flyktat öfver till Sve-

rige, och detta var nära att helt ocb hållet göra

sktt på de stodier, som den unge Wallenius redan

med all ifver börjat drifva; men den vettgirige

ynglingen lät icke afskräcka sig häraf, utan fort-

satte modigt sin läsning på egen band med aådaa

ihärdighet, att ryktet om hans ovanliga flit kom
för Knes Gallicain, hvilken då förde befälet i Fin-

land. Denne Ryske herre var nog ädelmodig att

1716 förpassa den unge Wallenius öfver titt Sve-

rige, på det han, vid någon akademi derstädes,

måtte få tillfälle att bringa de kunskaper till mog-
nad, hvilka hnn hemma så lyckligen börjat odla.

Dan begaf sig då först till Stockholm ocb sedan

till Upsala, der professorerne snart lärde kanna

ocb uppmuntra hans snille. Sedan ban blifvit hug-

nad med ett kongl. stipendium ocb aflagt flere

lårdomsprof i Upsala, reste han slutligen tillbaka

till Åbo, bvarest han 1726 promoverades till fi-

losofie magister. Strax t derpå förordnades ban till

docons vid akademien, men som ban egentligast

lagt sig på tbeologlens stadium, ville ban tillika

göra tjenst vid kyrkan, ocb lät derföre 1727

prästviga sig. Som Åbo akademi dock icke germa

ville gå miste om en så skicklig medlem, kallades

ban 1729 till adjunkt i theolegiska Gekniteteo, mod

ett altademie-aanex till preboode, och tillhörde allt-

sedan akademien, hvilken i honom räknade en of

sina oimärktasto oob mest berömma män. Såsom
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jfaeWéaJrara visode han ee outtröttlig arbetsamr

bet, förenad med den djupaste lärde» och on sär-

Mms gadfroktigbet. Ungdomens stadier vårdades

•f honom städse mod den mest faderliga omsorg
y

och åt alla fattiga studerande taaoede baa alltid

fcostaadsfri undervisning. Läage lefde baas miabe
att Åbo i välsignelserik åtanke, och äfven blaad

tAlåndningar var hans åarna vördadt. År 1736
blef baa professor i logik oeb metafysik, samt
året derpå utnämndes baa till tbeologie professor.

Vid den jubelfest, som Åbo akademi firade 1740,
blef baa tbeologie doktor; året derefter kyrko-
herde vid Finska församlingen i Åbo. Då de flesto

af akademistaten år 1742 för andra gåagea (ryk-

tade oadao för Ryssarne, stannade WaMenios en-

sam qvar, jemte en annan professor, samt kade,

noder biskop Fablsenii frånvaro, hela tiden, som
det Ryska öfvervaidet varade, omsorgen för alla

stiftets angelägenheter, såsom vice biskop. För
hans vackra uppförande på denna oroliga tid er-

håll han derefter af konung Fredrik I offentliga

loford. Sedao bon 1745 blifvit primarios tbeole-

gus och domprost, afled denne förtjeastfolle man
i Åbo år 1746, vid blott fyratioåtta års ålder,

allmänt sahaad och sörjd.

WmlleolM» Joliam Fredrik, son af profes-

sorn i Åbo M. J. Walleoios, föddes d. 14 Ang.

1765 och blef redan 1777 stadeot vid akademien
i Åbo. Han valde då straxt medicinen till för-

nämsta foremålet för sina stadier, eharo han til-

lika fortfor att mod dea ffver vinnlägga sig om
andra veteaskaper, isynnerhet den latiaska välta-

ligheten och filosofien, att han, efter med högsta

loford aflagda konskapsprof, rodao 1782 promo-
verades till filosofie magister. Derefter egnade
han sig belt och hållet åt likarevetenskapen och
förordnades 1786 att vara provincial-låkare i To-
vastebos län, samt 1789 att under Finska kriget

tjenstgöra såsom fältläkare vid arméens sjukhus i

Tavastehus, hvarefter baa 1790 promoverades till

medicine doktor. Transporterades 1794 till pro-

viocial-läkarebestallningen i Helsingfors, erhöll s.

å. assessors-fallinakt, kallades 1791 till ledamot

af patriotiska sällskapet i Stockholm och 1799
till förste sekreterare uti Finska hushållningssäll-

skapet i Åbo, bvarefter ban följande året blef

medicine adjunkt och botaaices demonstrator vid

Åbo akademi. Genom hans ihärdiga bemödanden
Wef koppympningen först allmännare känd och
värderad i Finland, och genom iera värdefulla af-

handlingar i Åbo HUoratartidning gjorde baa sig

dessutom fördelaktigt känd såsom författare. År
1865 utnämndes ban till eloqo. professor vid Åbo
akademi, då baa efterträdde den namnkunnige Por-
than, och änder kejsar Alexanders första vistande

i Åbo 1899 höll baa i dennes närvaro ett offent-

ligt Latinskt tal. Sedan höll ban tid efter annan

iera berömda oratioaer och parentatioaer vid sär-

skilda högtidliga tiHfälleo. Denne båda såsom lärd

och vitter författare, samt såsom läkare utmärkte

man bar flera gånger fått emettaga vedermäleo af

Ryska regeringens ynnest. Så blof baa 1809 rid-

af S:t Wkwttmin-ordeas 4tde klass, 1917

riddare af Sä Annas-ordens andra hkss och 1826
riddare af S:t Wladimirs-ordees 3:dje klass. Se-

dan han någon tid varit ordförande i kejserliga

kommissionen för regleringen af allmänna under-

visningsverket i Finland, erhöll baa 1822 kansli-

råds fullmakt ocb 1826 nådigt afsked från pro-

fessionen, med emeritilön, samt uppdrag att, jemte

vården af akademiens myntkabiaett, utarbeta do

ifrågaställda nya akademiska institatioverna. Känd
åfven i andra länder för sina djupa kunskaper, kal-

lades ban till heders- ledamot af Latinska soeiete-

ten i Jena samt 1833 till utländsk ledamot af

vitterbets-, historie- och antiqvitets-akademien i

Stockholm. Vid Åbo brand 1827 faade baa den

olyckan, att, utom allt annat, äfven förlora srtt

särdeles i historiska vågen klassiska bibliotbek och

sina rika samlingar, så väl till en påtänkt Ab*a

Litterata, som till Finlands historia i öfrigt. D$d
1836. De af honom på trycket utgifna skrifter

gå till ett ganska betydligt antal; deribland många
förträffliga akademiska disputationer.

Walleoetedt, Olof» fadd d. 9 Dec. 1624, var

son af biskopen i Strengnäs, doktor Laurentius

Wallios. Efter idkade stodier oob gjorda utländ-

ska resor fick ban tillstånd att uppvakta vid den

ambassad, som Sverige både uti Osnabrfick till

Westfaliska fredstraktatens afslntande. Upphöjdes

1650 uti adligt stånd, ocb blef derefter I6Ö5

anställd såsom sekreterare vid Sveaska arméen i

Pommern. Han afled redan år 1658. Dennes balf-

broder,

la/mltoneteelt, Lars, äfven en son af biskop

Wallios uti ett sednare gifte, föddes år 1681.

Redan i unga åren visade han gaoska ovanliga

natarsgåfvor, hvilka ban snart geaom flitiga sta-

dier och resor till flera utländska akademier så

utvecklade, att ban förvårfvade sig en gansha

vidsträckt lärdom. Sedan ban fulländat sia upp-

fostran, tjänstgjorde ban först någon tid nti ko-

nung Carl X:s kansli, ocb anställdes sedermera vid

den Svenska ambassaden till Frankrike. Efter åter-

komsten derifrån utnämndes ban till sekreterare

vid general-gavernementet i Ingermanland. Så väl

hans egna, som faderns förtjenster, banade honom

vägen till adelsbap, hvarmed han hugnades år

1668, då ban kallas kongl. sekreterare. Vid 1680

års namnkunniga riksdag var ban riddarbas-sekrete-

rare, då ban såges faafva fört protokollen med

synnerlig skicklighet och qvickbet. Han var re-

visions-sekreterare, då konung Carl XI 1682 for-

ordnade honom att hriminaliter anklaga kenongoos

förmyndare och rådet, för deras förvaltning under

minderårigheten, inför den öfver rådsherrarne till-

satta riksens ständers bommission. Härvid förkla-

rades uttryckligen, att Walleastedt "blef tegen

uti konungens synnerliga beskydd aa och i fram-

tiden, så att konungen sade sig vilja aose och

allvarligen låta straffa såsom en förbrytelse emot

»ig sjalf, om en eller annan, för det som åklaga-

rens beställning röror, ville hooem illa aaso och

mod tal eller gärningar söka iakommodera, eller

på något sätt skada oeb förklena." Lyckligtvis

afstaeaade emellertid denna ktiassaalpiocess emot
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rådet, då Wallenstedt någon tid derefler förord-

nades till kansliråd och statssekreterare. År 1689
upphöjdes han till friherre, då han äfven förord-

nades till landshöfding i Westmanland. Hans verk-

ligen stora förtjensier och den synnerliga gunst,

bvaruti han alltid stod bos konung Carl XI, för-

skaffade honom 1693 grefvevärdigheten, på sam-

ma gång som han utnämndes till kongl. råd, och

honom uppdrogs presidentskapet i Svea bofrätt.

Efter sin konungslige gynnares död, blef ban 1697
en ibland de herrar, som skulle föra förmyndare-

regeringen under dess sons, konung Carl Xllrs

minderårighet. Han slöt sin berömliga lefnad 1703,

otan att efterlemna någon son, som kunde fort-

planta bans grefliga ätt.

Wallenstein 9 Albrekt von, bvars verkliga

namn dock egentligen var friherre Albrekt Wen-
ceslaus Eusebius von Waldstein, en bland de Tysk-

lands utmärktaste bärförare, som under trettioåri-

ga krigets långvariga fejder stodo uti största be-

röring med Sveriges arméer, föddes i Prag d. 14

Sept. 1 583. Redan i barndomen förrådde ban ett

vildt och obändigt lynne, och fåfängt sökte för-

äldrarne genom enskilde lärare tygla bans oupp-

hörliga öfvermod. De sände bonom då till skolan

i Goldberg, der ban öfverlemnades till en för dug-

lighet och kraft utmärkt lärare, vid namn Fuchr-

ner. Sedan denne länge användt både godhet och

strängbet, men utan framgång, skickade ban den

vanartige gossen åter till föräldrarna, bvilka vid

bans sextonde år sände honom till högskolan i

Nurnberg. Der öfverlemnade han sig genast med
den vildaste häftighet åt alla de utsväfningar och

våldsambeter, som vanligtvis gå i svang bland

draggen af studenterne. Särdeles var ban en flitig

tillställare och deltagare uti så väl allmänna, som
enskilda slagsmål. Flera gånger blef ban af sina

lärare varnad, en gång insatt i proban, och erhöll

slutligen, då ingen förbättring visade sig, uppma-
ning att lemna staden, bvilket ban också gjorde.

Allt detta både tilldragit sig på föga mera än ett

balft år. Någon tid derefter anställdes ban såsom

page bos markgrefven von Burgau. Under denna

tjenstgöring bände sig en gång, att ban insom-

nade, sittande uti ett öppet fönster af tredje vå-

ningen på Jnsprucks slott. Oroad af en plågsam

dröm, kastade ban sig i sömnen fram ocb tillaaka,

och föll slutligen ut genom fönstret. Oaktadt det

förfärliga fallet, led han alldeles ingen skada, och

det ovanliga i händelsen väckte honom snart till

allvarsamma, stundom svärmande tankar. Han bör-

jade tro sig hafva blifvit af en högre hand räd-

dad till högre öden, och en förändring föregick i

bela bans väsende. Den förra, vilda ocb obändiga

anden stannade väl qvar, men tyst och sluten inom

sig sjelf, försänkt i dystra grubblerier öfver verl-

dens ocb menniskolifvets gåtor. Han öfvergick

trtl batbolska läran, i den fasta öfvertygelse, att

det varit Jungfru Maria, som för sådant ändamål

räddat bans lif. Sedan begaf ban sig på resor,

för att fortsätta och fullända sina studier. Han
besökte Spanien, Frankrike, Nederländerna ocb

Italien, samt inhämtade öfverallt en noggrann kän-

nedom om dessa länder. Härunder råkade bat åt-

skilliga lärde, bvilka ingåfvo honom smak för

stjerntyderi , hvarför han sedan i all sin tid be-

höll en brinnande tillgifvenhet. Sedan han någet

tid gjort krigstjeost i Ungern, återvände ban 1606

till sitt fädernesland Böhmen, der ban ingick gif-

termål med en gammal, utomordentligt rik enka,

som dock snart dog, efterlemnande åt den unge

änklingen en nästan omätlig förmögenhet. Kort

derefter värfvade han tvåhundra ryttare, och förde

dem till dåvarande erkebertig Ferdinand, hvilken

var invecklad i ett krig mot Venedig. Vid detta

tillfälle grundlade ban genom tapperhet och fri-

kostighet den ovanliga gunst, bvari ban sedermera

stod, så väl bos Ferdinand som bos soldateroe.

Efter krigets slut blef ban först öfverste, samt

gift med den unga, sköna fröken von Harracb, en

dotter till Ferdinands förtrogne gunstling, sedan

utnämndes ban till kejserlig kammarherre ocb gref-

ve, samt utmärkte sig i Wien genom sitt särdeles

lysande lefnadssätt. Vid upproret 1618 erbjödo

Böhmrarne åt Wallenstein befälet såsom öfverfalt-

berre; men ban blef sin kejsare trogen, och ut-

förde till dess tjenst mången bragd i spetsen för

ett af bonom sjelf värfvadt kyrassierregemeote,

bvaröfver Böbmarne blefvo så uppretade, alt de

indrogo alla hans gods, likasom flera andras af

bans slägt. Sedermera kämpade han med fram-

gång mot Betblen Gabor, ocb återflck, efter kej-

sarens seger, icke allenast sina gods, utan erhöll

äfven såsom särskild belöning herrskapet Fried-

land, med värdighet först af riksgrefve, sedan af

riksfurste, och slutligen af hertig. Hans ovanliga

lycka föranledde afund, och bans öfvermod en an-

klagelse; men ban infann sig i Wien, utdelade

12,000 dukater bland sina domare, ocb blef sä

icke allenast frikänd, utan äfven befordrad till

general- major. Efter att någon tid bafva legat

sysslolös i Böhmen, uppträdde han dä kejsar Fer-

dinand beböfde en krigshär, men dertill saknade

nödiga medel. Wallenstein erbjöd sig att till kej-

sarens tjenst, men på egen bekostnad, anskaffa ocb

utrusta icke mindre än 40,000 man. Man tog det-

ta i början för ett tomt skryt, ocb kejsaren aa-

$hg det vara nog om endast 20,000 man uppsattes;

men härpå vägrade Wallenstein att ingå, påstående

att en så liten bär ej skulle kunna förskaffa sig

födan. Öfver bela Tyskland spreds snart ryktet/

att Wallenstein ämnade på egen bekostnad npp-

sätta en krigsbär; krigare strömmade till honom

från alla håll, ocb ionan kort såg man med för-

våning bonom i spetsen för 60,000 man. Med

denna bär förd ref ban grefve Mansfeld ur Sachseo

och Scblesien, eröfrade Holstein ocb JuIland, be-

lägrade Stralsund, och boll bela norra Tyskland i

tygeln. Till belöning utnämnde kejsaren honom

1629 till hertig af Meklenburg. På riksdagen i

Regensburg 1630 föll den of lyckan så gynaade

Wallenstein ett offer för sina afnndsmäns stamp"

lingar, ocb nedsteg lika hastigt från maktens höjd.

som ban dit uppstigit. Men sedan Tilly blifvit

besegrad af den Svenske konungen Gustaf Adolf,

återkallades den aisatte Wallenstein i kejsaress
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tjenst, dit han dock endast ingick pä sådana vil-

kor, som för kejsaren blefvo i högsta grad för-

ödmjukande. No tågade han mot Nurnberg, der

han sammanträffade med Svenske konungen; men
ntao att något afgörande slag skedde emellan de

båda store bjeltarne, som der med ömsesidig be*

tänksamhet mätte hvarandras krafter. Deras sed-

nere sammanträffning medförde det blodiga slaget

Tid Liitzen 1632.' Efter Gustaf Adolfs död bör-

jade Wallenstein allt mer och mer misstänkas för

äregiriga planer emot sin berre och kejsare. Tillika

begyote hans alltid dystra och onda lynne allt

hårdare låta känna sig, så att så väl soldaterne

som folket gåfvo honom allmänt binamnet "Tyran-

nen.
71

Slutligen blef ban den 15 Februari 1634

af någre kejserlige sammansvurne mördad i sta-

den Eger. Den ryktbare Wallensteins strängbet

och vrede kände inga gränsor, men å andra sidan

ej heller hans frikostigbet. Att gifva en skänk

af mindre än 1000 riksdaler ansåg han vara un-

der sin värdighet. För soldaterne* hälsa och värd

sörjde ban ganska uppmärksamt, lemnande dem
tillika fria bänder att genom plundring både föda

och rikta sig. Hans lefnadssätt var nästan kej-

serligt. På resor åtföljdes han af femtio sexspända

vagnar för sitt sällskap, andra femtio medförde

betjeningen och husgerådet. Femtio lifdrabanter

stodo dagligen i hans yttre rum. Hans bof ut-

gjordes af sextio adlige pager, tolf friberrlige

riddare och fyra kammarherrar; hela bofstaten be-

stod af 900 personer. Dagligen dukades hans bord

för hundra gäster. Sjelf syntes han likväl sällan

dervid, undflyende och hatande alla menniskor,

såsom ett otacksamt och ondt slägte. Tillika var

han alltid så ytterst känslig för bvarje buller,

att hans omgifning till och med måste medelst

omlindade sidenband söka förekomma äfven det

ringaste slammer af sporrarna. Sin gemål och

dotter säg ban sällan; någon förtrolig vän hade

han aldrig. Soldaterne följde honom med en alldeles

blind lydnad, fängslade så väl af hans stränghet

oeh frikostighet, som af hans hemlighetsfulla vä-

sende. Tysklands folk behandlade ban med en se-

grande krigares bela hårdhet, dess furstar med ett

stötande öfvermod. Kejsaren sjelf måste mången

gång tåligt åse, huru den mäktige Wallenstein

handlade tvärtemot gifna befallningar, ulan att

ens vårda sig om att anföra någon ursäkt härför.

I spetsen för sin talrika, af honom ensam bero-

ende bär, stod han midt i Tyskland, en för alla

lika fruktansvärd makt, och man gaf honom icke

utan skäl namnet: Tysklands diktator.

WaJlenatjerna, Olof liainaeleson, son af

professorn i Upsala, Samuel Andreas Botbniensis,

föddes d. 3 Febr. 1611, samt blef, sedan ban

genomgått Upsala skola och Westerås gymnasium,

1(128 student vid Upsala akademi. Anträdde 1633

en ntrikes resa, hvarnnder han först studerade vid

flera Tyska oniversiteter, och sedan, med under»

stöd af grefve Johan Oxenstjeraa, vid de Engel-

ska högskolorna i Oxford och Cambridge. Reste

därefter genom Flandern och Brabant till Holland,

dar han någon tid uppehöll sig vid akademierna

i Leyden och Francker. Återvände 1636 till fä-

derneslandet, och anställdes såsom auskultant vid

Åbo hofrätt, der han 1640 utnämndes till aktua-

rie. Förordnades tillika till vice sekreterare samt

lagläsare i Kimito friherrskap. Befordrades 1649
till underlaginan i Norr-Finne lagsaga, och ut-

nämndes 1652 till assessor i Åbo hofrätt, samt

bäradsböfding i Savolax. Uppböjdes 1678 i ad-

ligt stånd, då ban skref sig till Hänälä och Ko-
perla. Utnämndes slutligen till bäradsböfding i

Masku ocb Wemo härader. Han afled d. lFebr.

1687, ocb var en i sitt kall nitisk man, berömd

för djupa insigter. Sonen,

Wallen«tjerna, Samuel, född 1644, blef

1653 student vid Åbo akademi, ocb ingick äfven

i tjenst vid Åbo bofrätt, der ban 1664 befordra-

des till vice advokalfiskal, och 1672 till ordinarie

advokatfiska). Utnämndes 1674 till assessor. För-

ordnades 1687 att förestå landshöfdingeembetet i

Åbo län. Erhöll afsked 1694, ocb dog samma
år. Dennes son,

Wallenntjerna, Olof, född d. 20 Maj 1672,
blef 1684 student vid Åbo akademi, och ingick

sedan i tjenst i Svea bofrätt. Befordrades 1704
till bäradsböfding i Wemo ocb Satakunda härader,

samt 1721 till assessor i Åbo hofrätt, der han

1737 erhöll fullmakt som bofrättsråd. Dog d. 25
Februari 1740. Sonen,

Wallenstjeraa, Ulrik, född 1714, blef 1736
extra notarie, 1741 kanslist, 1747 sekreterare,

ocb 1750 assessor i Åbo bofrätt. Utnämndes

1758 till lagman i Karelska lagsagan, ocb afled

d. 26 Sept. 1772.

Wallenstjeraa, Sainuel, vice korporal vid

lifdrabantcrne, var med dä konung Augusts bref

till Tartar Kan borttogos 1712. Blef kort derefter

general -adjutant ocb öfverste. Bivistade kalaba-

liken i Bender 1713, ocb afsändes efter dess slut

af Carl XII till Pommern med angelägna depescher.

Bivistade Norrska fälttågen 1716 ocb 1718. Blef

sedermera chef för Björneborgs regemente. Dog
1733. Hans son, öfversten Beroliaril Wal-
lenstjerna, uppböjdes 1766 till friherre, och

denna ätt utgick med dennes sonson, friherre Carl
Bernhard Wallenstjeraa, hvilken var kor-

poral vid lifdrabant korpsen, ocb afled den 13 Maj

1796.

Wallenstråle, Martin Georg* föddes i Up-
sala d. 3 Okt. 1733, fadren sist biskopen i Gö-
theborg Georg Wallin. Blef student i Upsala

1751, för fadrens förtjenster adlad 1755 och in-

troducerad med namnet Wallenstråle , filosofie ma-
gister 1758, gymnasii-adjunkt och bibliothekarie

1760 och följande året e. o. tjenstgörande hov-

predikant. Företog åren 1761 —66 en utrikes

resa till Holland, Frankrike, England och Tyskland,

bvarunder honom erbjöds tbeol. doktorsgraden i

Wittenberg ocb ban invaldes i flera lärda sällskapen

Under sin frånvaro hade han bli fvi t befordrad till

bistor. et moral, lektor i Götheborg, tbeol. doktor

1772, prost ocb kyrkoherde i Fjärås prebende-pa-

storat samt d. 18 Dec. 1789 till biskop öfver

Kalmar stift, hvartill han innehaft andra förslags-
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rummet, L. af N. O. 1793, afied i Kalmar d. 3

Juni 1807. W. var em förträfflig epborus, för-

dubblade gymoasii-biWiotbeket och Tar mycket Äl-

skad inom sitt stift. Under sitt vistande i Gö-
theborg grundlade ban kongl. vetenskaps- och

vitterbets- samhället derstädes, som af konungen

stadfastades 1778, och var sällskapets förste se-

kreterare. Han har utgifvit ett stort antal skrif-

ter: Bref om Halland; Om kapellet i Paris (den för-

sta Svenska predikan derstädes hölls af W. annan-

dag Påsk 1762), £e$krifning öfver Bollebygds pa-

storat, Götheborgs stads- och stifts-matrikel, åmin-

nelsetal, programmer, dispntationer, ro. m.

Wallemtnna, ett härad i Vestra Roslags kon-

trakt, gränsar till Sollentuna i sydvest, Dande-

ryds och Åkers skeppslager i sydost, samt Lång-,

Seming- och Erlingbandra härader i öster och

norr. Landet omvexlar med bergkullar och slät-

ter, här och der ej ntan skog. Det omfattar

socknarna Wallentuna, Fresta, Hammarby, Wada
och Ångarn; fordom bar äfven öseby socken hört

bit, men denna år au sammanslagen med Garn i

Långbundra härad. Häradets folkmängd uppgår

till 2,877 personer med 143| hemman på en areal

af 35,130 tunnl., hvaraf 2,125 äro sjöar och kärr.

Wallentuna» en socken i Wallentuna härad af

vestra Roslagen, är belägen 3 mil N. om Stock-

holm och tillhör 2 kl. konsist. Har stenhanden

och bergländig mark, som omvexlar med bördiga

sta tter och ängar; inom östra delen af socknen

saknas ej skog. Rådande jordmånen är lera, och

åkerbruk samt boskapsskötsel äro bofvudoäringar.

Flera sjöar äro belägna inom socknen, såsom
Wallentuna-sjön, Gäf- och Ångarns-sjöarna samt

Lindholmssjön. Kyrkan är gammal, af gråsten

med börn af huggen sandsten. Flere större går-

dar finnas inom socknen, såsom Bdllsta, 1 mtl.

frälse, äges af frih. Reoterskjöld; Lindö, 2| mtl.

skatte, 3 mtl frälse säteri, med qvarn, äges af

Ahlgren; Molnby, 2 mtl. frälse säteri med qvarn,

äges af Kdbora; Weda, 2 mtl. frälse, onder Lind-

holm i Orkesta; Otshamra, 1 mtl. frälse säteri,

med qvarn och såg, äges af Burman; Lingsberg,

2 mtl. frälse säteri, äges af Hansson; Kusta, 1

mtl. frälse med qvarn och såg; samt Hjelmsta, 2|
mtl. krono, prästgård. Högar och stensättningar

finnas på flera ställen, såsom vid Bällsta och Lindö.

Socknen innehåller 49 £ bemmao, med 1,100 in-

byggare på en areal af 13,608 tunnl, hvaraf 990
äro sjöar och kärr. Adr. Stockholm, Refsta post-

gård, 01hamra.

Waller, Erik, son af magister docens, seder-

mera kyrkoherden P. Waller, föddes d. 27 Okt.

1732 och blef redan 1743 inskrifven såsom stu-

dent vid Upsala akademi, der han dock ännu stod

under enskilde informatorers handledning. Af na-

taren begåfvad med en lycklig och stark tanke-

kraft, valde han i början de matbematiska veten-

skaperna till sina studiers käraste föremål, och

detta med den framgång att han redan 1750 knnde

med heder genomgå en mathematisb dispotations-

akt. Sedermera valde han för särskilda orsaker

den tbeologiska väga», Blef 1755 filosofie magi-

äter; men qvantanoade dock a*eu några år i ty*
sala. Preatvigd 17*0 anställde* han i början så-

som vice pastor vid domkyrkoförsamlingen i We-
sterås samt förestod äfven någon tid Gråte» ba-

garn lektionen vid gymnasium derstädes. Kallades

sedan till adjunkt vid Storkyrkoföraamliogea i

Stockholm och utnämndes 1763 till tjänstgöras**

koagl. bofpredikant. Förordnades 1765 |till vice

pastor vid Hedvig Eleonora församling, men fiek

samma år äfven enhällig kallelse att vara kommi-

nister vid Storkyrkan. Vid början af Gastaf 103

regering utmärkte ban sig genom åtskilliga för-

fattade skrifter, bland annat en prisskrift, rorsade

frågan om en ny nationaldrägt , överföre bas af

patriotiska sällskapet belönades med en guldmedalj

om 30 doka ters vigt. Efter fjorton års tjenst-

göriag i hufvudstaden, utnämndes han 1775 tfll

kyrkoherde i Örebro, der ban följande året for-

ordnades till kontraktsprost. Vid 1788 års riks-

dag var ban bland sitt stånds fallmäktige och blef

året derpå tbeol. doktor. Berömd för lärdom,

drift och en hedrande vendel, åtnjöt han en sfi-

män högaktning, kallades Ull ledamot af patrio-

tiska sällskapet och af samfundet Pro Fide et Cnri-

stianismo samt utnämndes 1789 till andlig leda-

mot af Nordstjerne-orden. År 1798 erhöll nas

fullmakt att vara domprost i Westerås och ot-

nämndes slutligen år 1809 till biskop i Westerås

stift. Samma år Kom. af N. (X Ban a fled d. 30

Moj 1811. Biskopen, doktor Waller bar utgifvit

icke allenast flera Predikningar utan äfven, ehsro

anonymt, ett stort antal afhandlingar i åtskilliga

ämnen.

Wallerlus, Daniel* föddes 1630, samt var sen

af prosten och kyrkoherden Laurentius Erici Wal-

lerius, bvilken tagit namn efter sin fädernebygd

Wallehärad i Westergöthland. Sedan han genom-

gått Kalmars skola och Linköpings gymaasiam,

blef ban 1651 student i Upsala, der ban en längre

tid uppehöll sig genom enskild informering. Pro-

moverades 1658 till filosofie magister, och blef

samma år prästvigd, hvarefter ban geaast får-

ordnades till konrektor samt grmcm Ungsse et peé-

seos lektor vid Collegtom Carolo-Qustavianam i

Kalmar. År 1660 utnämndes ban till slottspastor

derstädes. Dessa sysslor förestod han till 16*8,

då änkedrottningen kallade honom till sin bofpre*

dikant, bvarefter ban 1671 befordrades till dom-

prost i Götbeborg. Slutligen utnämndes baa 1678

till biskop öfver Götheborgs stift, bvilket embete

ban sedan med mycket beröm och till allas bett-

tennet förestod uti öfver tio år, isynnerhet utmärkt

för mycken saktmodigbet, förenad med allversem-

bet ocb drift. Bland hans vigtigare befattaiaeK

ar då ban förordnades att sitta såsom ledamot i

den kommission, som skulle granska förmyndare-

regeringens förvaltning under Carl XI» intaaor-

årigbet. Han afled d. 20 Febr. 1689.

WmJlerftse, Harald, son af kyrkoherden Jens*

Wallerios, föddos i Ostergöthland år 1646, oth

blef vid femlon års ålder student i Upsala, dtr

ban snart utmärkte sig genom do lyckligaste »-

targåfver, så att han 16«f med stor badar prt-
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ntoverades titt filosof* magister. Såsom en utmårkt

kännare af musiken, förordande* han till musik-

direktor vid ekademien, samt fiek äfven af konun-

gen uppdrag , att, då Svenska nya psalmboken skalle

itgifvus, därtill författa tjänliga noter: Han var

äfven tn stor älskare af vitterhet, och tjänstgjorde

flitigt vid det akademiska bibliotheket. 8lotligen

aftaämndes kan 169Q till mntkeseos professor i

Vpsala. Dog ar 171 t. Sonen,

Wallerlus, OSraa, föddes i Upsala år 1683,
och åtnjöt ' af sia fader an så väl vårdad uppfo-

stran, att kan vid nitton års ålder kunde framträda

för dea lärda verlden med en väl utarbetad afhand-

ling: De Tarantula, ati bvilken han ådagalade djupa

kunskaper nti mnsik, dans, matbematik och natur-

kannigbet. Försedd med ett stipendiam mechani-

eam ingick ban 1703 ati bergs-kollegii tjenst vid

Stora Kopparberget, der han 1706 befordrades

till marchscbeider. Snart fick baa bär händerna

falla af arbeta med mätningar ocb kartors upp-

rättande öfver de vidlyftiga grefvorna i Stora

Kopparberget, Salberget ocb flera aodra ställen.

Med understöd af bergs- kollegium företog kaa där-

efter en utrikes resa. Sedan nan besökt Danmark;
uppehöll ban sig en längre tid vid de Sachsiska

och Böbmiska bergverken, der kaa bland annat

lärde sig grundligen proberkonsten. Derefter be-

sökte ban Frankrike ocb Helland, nti bvilket sed-

nare land han noga undersökte dervarande skepps-

byggerier, qvaroverk, slussar, dammar, fabriks-

anläggningar m. m. Sedan begaf ban sig 1710
öfver till England, der ban isynnerhet inhämtade

kunskap i glassUperi, samt förfärdigandet af opti-

aka glas och mikroskopen Mot hösten samma år

återvände ben till fäderneslandet, då ban återgick

till sin tjenstgöring vid Fauns grufvor. Befordra-

des 1714 till bergmästare öfver Upland och We-
ster-Norrlaad, samt transporterades 1722 der«från

till Öster- och Vesterbergslagen. Kallades til) le-

damot af vetenskopa-societeten i Upsala, samt blef

1730 assessor i bergs-kollegium, År 1742 inval-

des ban äfven till ledamot af vetenskaps-akademi-

en, bland hvars handlingar han qvarlemnat flera

värdefulla uppsatser. &og år 1744.

WmJieolue, Mlse, soo af kyrkoherden i Stora

Mållös*, Erik Wallerins, föddes Nyårsdagen 1706,
ocb blaf, sedan ban genomgått gymnasium i Streng-

aås, 1725 student i Upsala. Det var vid denna

tiden, som den Wolffianska filosofien bär börjat

inforas, ocb dennn lära fann synnerligt insteg bos

den unge Wallerins, som 1731 blef filosofie ma-
gister, 1735 donens, och 1737 filosofie adjunkt.

Åfven blef snart tilloppet af bans lärjungar så

stort, och hans lårosal besöktes af en sådan mängd
stoderaode, att dagen ofta ej räckte till för dem,
ann åstundade hans undervisning, utan att han

ibland måste börja kl. 2 om morgonen, bvarefter

dan ena hopen utlöste den andra ända till aftonen.

SftUan förgick någon dag, att han icke åtminstone

fiek hålla föreläsniogar nti åtta till tio timmar,

och detta icke allenast nti tkeoretiskn ock prak-

tiska filosofien, utan ock nti de flesta delar af ma-
tkematiken och aaiorkeonigbeteD. På sådant sått

tirlbragtes elfm kela år, efter hvilkas förlopp han
åndtligen befordrades till log. et metaf. professor.

No syntes han hafva kommit till det, som egent-

ligen var kaos sak; men det var dock endast en

beredelse till ett annat, som skalle bl ifva hans

rätta ocb stora föremål. Sedan ban 1751 låtit

prestviga sig, och året därefter blifvit utnämnd

till theologie doktor, hade ban 1755 den ärnn att

kallas till förste innebafvare af den nyn theologi-

ska profession, som biskop Kalsenius stiftat, och

favilken det tillhörde att upptaga och vederlägga

alla de inkast, som otron kuade göra emot kristna

religionens hufvadgrnnder. Häri fick han nu till-

fälle att visa sin rätta styrka och de gafvor, med
bvilka ban i rikt mått blifvit utrostad. Hans eför-

skräckta mod, lågande nitälskan ocb genomträn-

gande förstånd visade, att han var född till en

kämpe för den stridande församlingen. Han afled

den 16 Augusti 1764. Bland bans skrifter mär-
kas: Systema metahysicum ; Cotnpendium Logicm\

Psyculogia empirica; Psochologia rationalis; Prmno-
tioneé Theoiogtca m. fl.

Walterius, Jästass SdoSsctialk, son af prosten

och kyrkoherden i Stora Mellösa, E. Wallerins,

föddes år 1709, och hlef, efter att hafva genom-
gått Streagnas gymnasiam, 1725 student i Upsala.

Sedan han der med berömlig flit lagt sig på de

filosofiska vetenskaperna, isynnerhet matbematik

ocb fysik, och äfven något studerat mediciaen,

promoverades han 1731 till filosofia magister.

Samma år öfverreste baa till Lund, för att be-

gagna professor von Döbelns ocb arkiater Stohsei

föreläsningar i medicinen ocb naturalhtstorien, bvar-

oti ban snart gjorde sådana framsteg, att ban 1733.

nntogs till medicine adjunkt vid akademien, och 1735
promoverades tMl medicine doktor. Uppförd på

förslaget till den efter arkiater Rudbeck ledigblifna

botanices professionen i Upsala, ocb sedan äfven

på ett annat professorsförslag, lyckades ban dock

icke att härvid vinna befordran, meo erhöll i stäl-

let fullmakt att vara medicine adjunkt vid Upsala

akademi. År 1748 kallades han till ledamot af

kejserliga akademia natur» curiosornm, och två

år derefter till ledamot af vetenskaps-akademien i

Stockholm, vid samma tid, som han utnämndes till

cbemiae metallurgia? et pbarmnceutiees professor

i Upsala. Han sökte då ntt få säte och stämma i

medicinska fakulteten, men detta afslogs, på fakul-

tetens tillstyrkande, af konungen, med tillägg, att

kemin-professorn endast skulle vid filosofiska exa-

mina noga undersöka medicinm stediosi, och der-

öfver lemna dem särskildt betyg, samt tillika med
medicinska prnfessorerne hafva inseende öfver Up-
sala apotbek. Med ifver började han genast att ar-

beta på inrättandet nf ett laberatornim chemicum,

bvilket baa nckså 1752 fick i gång, hvarefter bnn

sedan ensam arbetade dervid ändn till år 1758, då

till kaas lättnad en laborator på stat blef förorenad.

Kalladas 1763 till ledamot af vetenskaps-societe-

ten i Upsala, och afträdde 1767 sia profession.

Sedermera blef han 1772 R. af W. O., bvaref-

ter baa kallades till medlem af kejserliga ve-

teoakaps-akademioo i Peteraknrg ock till ledamot
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af pbysiografiéka sällskapet i Lund. Han afled d.

16 Nov. 1785. Professor Wallerios var en lärd

och mycket arbetsam man, samt förvärfvade sig

i sin vetenskap den aktning öfver hela Europa,

att ban på sin tid blef ansedd såsom en bland

kemiens bofvodauktorer, särdeles i mineralogien,

bvaruti ban afveo efterlämnade ett ntsökt kabinett.

I umgänget var ban monter ocb skämtsam; till

kroppsställningen liten ocb ondersättsig. Drottoing

Lovisa Ulrika lät förvara bans porträtt, i medalj-

form, uti de rom på Drottningholms slott, hvilka

bon der helgade åt naturkunskapen ocb vitterhe-

ten. Af aktning för bans minne, lät vetenskaps-

akademien år 1790 öfver honom slå en minnes-

penning. Bland de många af honom utgifna lärda

arbeten må anföras: Mineralogin, eller Mineralriket

indelt ock beskri/vet; äfven utgifvet på latin, ty-

ska, engelska och franska; Hydroloyia, eller be-

skri/ning af vatturiket ; Cfiernia Physica, äfven öf-

versatt på tyska; Elementa Melalluryia spectatim

Chemica; Åkerbrukets kemiska grunder m. fl., samt

en* stor mängd akademiska disputationer, tal och

vetenskapliga afbandlingar af utmärkt värda.

Walleratad, med Järsta, en socken i Bobergs

härad af Linköpings län, är beläget £ m, l N.O.

från Skenninge, och tillhör 1 kl. konsist. En ny

och prydlig kyrka, med nytt orgel verk, bar blif-

vit uppförd ocb färdig år 1833. Socknen häller

i längd ocb bredd £ mil. Jordmånen är vid hem-
manen ganska olika, och består dels af lera ocb

svartmylla,, dels af örjord ocb syrsand. Åkerbruk

är (bufvudnäringen, ängen liten ocb mullbetet

knappt. Skog fattas. Gästgifvaregården Hassla

är 'bår belägen. Skeaa-ån utgör socknens gräns i

söder. På Lunda-Backen, |- mil ifrån kyrkan, bar

sannolikt fordom varit ett offerställe, och åtskil-

liga grifthögar med baotastenar äro der synliga.

Ett sällskap, kalladt S:t Lars-gillet, bar bär for-

dom funnits. Socknen innehåller 3$ hemman, med
744 inbyggare på en areal af 4,212 tonni., bvaraf

30 äro sjöar och kärr. Adr. Skenninge.

Wtillhåll, ett i Westergötband beläget berg, vid

sjön Brängen, inom Kylingareds socken ocb Böna

pastorat, har af gammalt burit namnet Wallball,

sannolikt emedan här funnits en brant ättestupa,

hvarifrån bedningarne kastade sig utföre, då de

ledsnat vid lifvet ocb längtade till Oden. På detta

berg ligger äfven en kantig, ofvanpå flat sten,

som kallas Skams Altare, och fordom torde varit

en offerhäll. En der befintlig 16 alnar hög qvar-

lefva af ett bergras bar äfven fått namnet Skams
Predikstol.

Wallhälla-orden* Alltsedan revolutionen den

19 Augusti 1772, då ständernes välde i Sverige

blifvit tillintetgjord!, både en mängd egenmäktiga

kungliga förordningar från Sverige väckt missnöje

i Finland, och en och annan Finne, särdeles bland

adeln, började nu i hemlighet arbeta på ocb hop-

pas i en framtid kunna åstadkomma sitt lands be-

frielse från det nu såsom förtryck ansedda Sven-

ska väldet. Finland skulle vinnas för friheten,

sannolikt dock en så beskaffad frihat, att adeln

der, likasom i Lifland ock Kurland, under Ryskt

beskydd fritt skulle få herrska öfver lifegne bil-

der. Bland dam som nitälskade för denna idé, ut-

märkte sig isynnerhet en man bland Finska armé-

ens skickligaste chefer, bvilken varit upphofvet

till Hapaniemi kadettskola, och vid arméen is-

fört flera betydliga förbättringar; denne nian var

Georg Magnus Sprengtporten. Det åsyftade må-

let egde dock bland massan af folket föga eller

inga sympathier, och man kunde derföre en-

dast i största hemlighet arbeta derpå genom

att förbereda sinnena. Till dessa hemliga för-

beredelser hörde sannolikt inrättandet af den or-

den, som på 1780:talet blomstrade på Sveaborg,

under namn af Wallballa. Om den nämnde Sprengt-

porten deraf var medlem, torde vara oafgjordt,

ehuru någre till och med påstått, att hao varit

dess egentlige uppbofsman. Utan tvifvel var ban

åtminstone hemligen dess gynnare. Under masken

af en sällskaps- och roligbets-orden, synes nem-

ligen detta sällskap, som på Sveaborg både sitt

bufvudsäte, bafva dolt afs(gter af tnera politisk

syftning. Sällskapets ledare, med titel af ordets

styrande ocb befallande drott, var Job. Anders

Jägarhorn, en man med intaganda sällskapsgåfvor,

och känd som eo kunnig officer. Ordens medlem-

mar voro spridda öfver hela landet; men ooder-

läto aldrig att besöka ordensgillet på Sveaborg,

så snart de ankommit till Helsingfors. Hela landet

var indelt i vissa distrikter eller kommanderier,

som stodo bvart och ett under sin så kallade

vallfauder, bvilken var pligtig att till ordens sty-

resman ponktligen inberätta allt af något allmai-

nare intresse , som inom bans departement kunde

förefalla. Till sådana nyheter hörde naturligtvis

underrättelserna om den i provinserna rådaade sin-

nesstämningen, hvilka rykten cirkulerade o. s. ?.

Enligt handlingar, rörande denna orden, efterläm-

nade af baron A. Ch. Reuterbolm, akall den i sin

första uppkomst varit en utgrening eller fortsätt-

ning af ett ordenssällskap, som, onder namn af

"la Constance
,

n
redan förut existerat i Stockholm,

samt ifrån början haft firandet af fädernetlanåtl*

håfder till sitt uppgifna ändamål. Eldiga tal öfrer

fribetsbjeltar; vackra ord om frihet och lycksa-

lighet, om den inskränkta makt, som rätteligen

tillkommer konungar, samt de skyldigheter, de

böra bafva mot sina folk; Rousseans tbeorier om

det borgerliga samhället, såsom grundadt på ett

kontrakt, lika bindande för den styrande som de

styrda, m. m. af direkt politisk syftning, utgjorde

här litet emellanåt föremål för ordensbrödernas

gemensamma betraktelser. För de vallfanders,

som egde kommanderier, var ock en särskildt in-

struktion" utfärdad, enligt hvilken de anbefallts*,

att, om någon betydlig omständighet inom kom-

ma nderie t föreföll, bvarom de borde underrätta

styrande ocb befallande drotten, för sådant ända-

mal begagna sig af en cbiffre, bvilken tillika med

sin klav skulle dom från ordens-kansliet meddelas,

då de personligen inställde sig vid "logen." Den°a

klav ocb chiffer borde dock sorgfälligt döljas för

alla obehöriga. Ordens styresman, den nämnd*

Jägerborn, var ock den, som änder 1768 ars
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flttfag ifri^»st arbetad* I5r Finlands sjelfstän-

digbet. Redan ionan Finska trupperna, enligt

gifba ordres, ryckte öfver gräosen, sökte ban,

jemte majoren C. H. Klick, likaledes ee af or-

dens verksammaste ledamöter, att intala armé*

en, ej alleaast krigets olaglighet, utan äfven lan-

dets oförmögenhet . att det utföra, bvaremot de an-

aago Finland kanna nndvika krigets förödelser och

erna obeskrifliga förmåner, så fram t det, under

beskydd och bistånd af Ryssland, förklarade sig

ajelfständigt. Men som Finska nationen visade allt

för liten benägenhet för denna sjelfständighets-

plan, anslöto sig de båda nämnde herrarne i dess

ställe till det nu uppkomna Aniala-Iörbundet > bvars

ändamål icke .egentligen var Finlands fribet, utan

konungamaktens tillbakaträngande till tina fordna,

hufvodsakligen af 1720 års regeringsform utstakade

gränsor. Jägerborn var tfen, som personligen öf-

verförde till Ryska kejsarinnan en i denna syft-

ning uppsatt skrift, samt sedan återkom till Fin-

land med stärkta förboppoingar om Finlands blif-

vande fribet. En mängd berättelser om den å bane

varande sjelfständigbetsplanen både emellertid bör-

jat löpa kring landet, ocb afven väckt vederbö-

randes uppmärksamhet, så att redan i slutet af år

1783 ocb början af 1784 ordres utfärdades till

regementscbeferne, att inom sina korpser ocb sta-

ter utspana om några stämplingar angående Fin-

lands sjelfständigbet förenades; en befallning som
likväl då ej ännu ledde till något resultat, enär

några tillförlitliga upplysningar sannolikt icke kän-

de inhämtas. Vid krigets utbrott 1788 hade dock

planen tydligen trädt i dagen, ocb konung Gustaf

begagnade ryktet derom såsom ett medel att stäm-

ma opinionen till sin fördel. Presterne i moder-

landet dundrade nu från predikstolarne mot desse

fosterlandets förrädare, som ville sälja sig och

sina medbröder till slafvar åt Ryssland. Kungö-
relser utfärdades också, som varnade landets in-

vånare att lyssna till upprorsmakares lockelser.

Omsider, sedan konungen vunnit fred från södra

sidan, skickades till Finland befallning att arre-

stera de i dessa planer mest komprometterade.

Men desse hade på förhand anat faran, och räd-

dade sig nu skyndsamt öfver gränsen. De sålunda

öfverrymde voro: majorerne Jägarhorn och Klick,

stabskapten Ladan, kapten Glaasenstjerna ocb kor-

nett von Essen. General Sprengtporten, som kan-

ske från början varit partiets verksammaste med-

lem, hade redan år 1786, efter någon missbällig-

het med konungen, gått öfver såsom general-ma-

jor i Rysk tjenst. Eburn äldre och endast till en

viss grad af lika syftning med Anjala-förbuedet,

kade Wallballa-sällskapet dock slutligen samman-
smält med detta och drog det med sig i sitt fal).

Flere af dellagarne i Anjala-förbundet , såsom en

Magnus Brunow, öfverste för Savolax infanteri-re-

gemente, Otto Carl von Fieandt, kapten vid sam-

ma regemente, samt Alex. D. von Essen, löjtnant

vid samma regemente, både äfven inom Wallballa-

•rden beklädt böga värdigheter.

liTaUltof i Kurland. Der höllo Svenskarne vid

början af år 1626 ett märkvärdigt slag mat Po-

lackarne, och tillkämpade sig en lysande seger.

Detta var dep första ordentliga drabbning, som
den store bjelten Gustaf Adolf vann. Vid erhål-

len underrättelse, att Polske öfveranföraren Sa-

pieba både en ansenlig styrka samlad vid byn

Wallbof, tog Gustaf Adolf tusen utvalde muskete-

rare och så mycket rytteri, som i hastigheten

kunde samlas, ocb ryckte dermed den 5 Januari

öfver Duna, samt rakt emot fienden. Denne blef

varnad, tände derföre eld på byn och förskansnin-

garne, som blifvit uppkastade deromkring, samt

tågade ut på fältet, uti en slagtordning, hvilken

dock, efter Polackarnes vana, var föga ordentlig.

Tidigt om morgonen den 6 Januari ryckte Sven-

skarne fram. Unge Thurn förde högra Bygeln,

Gustaf Horn, ocb under bonom Teuffel, anförde

den venstra; konungen sjelf ledde det hela, och

egde således egentligen största förljensten af så

väl plane*n som dess väsendtliga utförande. Efter

en kort strid grep det Polska rytteriet till flyk-

ten, sedermera följde äfven dess fotfolk efter.

Sjuhundra fiender lågo slagne på faltet, ettbundra-

femtio fångar, ocb deribland fältherren Gosiew-

sky, fördes till Svenska lägret, jemte fem fanor,

tre fältstycken ocb all fiendens tross. Svenskar-

nes förlust deremot var nästan ingen. Efter träff-

ningen vid Wallbof voro Svenskarne någon tid

tryggade för ytterligare anfall.

Walllcli, Johan Ulrik von, född 1626 i

Weimar, af en från WalJakiet härstammande ätt,

begagnades länge af bert ig Carl Gustaf, sedermera

konung Carl X, uti åtskilliga befattningar till år

1656, då han anställdes såsom legationssekrete-

rare vid Svenska beskickningen bos Ottomaniska

porten. Sändes 1661 såsom legationssekreterare

till Wien, och blef samma år upphöjd i adligt

stånd. Utnämndes 16Q2 till justitieråd i Bremen.

Dödsåret obekant. Han blef mest namnkunnig af

sitt arbete: Retigio Turcica, Mahometis vita et

orientaln et occtdentatis cum Antichristi compa-

ratio.

Wallin, Georn; Mlcolal, föddes d. 1 Maj 1644

i Ångermanland, der bans fader var en förmögen

bonde ocb tillika ortens länsman. Han var i bör-

jan icke ämnad för studier, men fick sedan besöka

Hernösands skola och gymnasium; likväl måste han

alltid under mellanterminerna vara sin fader bebjelp-

lig vid Iandtmannaarbetena, i sällskap med gårdens

drängar. Detta oaktadt använde han sin tid så

väl, att han vid tjugoett års ålder intkrefs såsom

student vid Upsala akademi, med mycket beröm

för flit och goda kunskaper. Sedan han elfva år

uppehållit sig vid akademien, förnämligast genom

konditionering, blef han 1676 filosofie magister.

Samma år prestvigd, tjenstgjorde han först såsom

bospredikant uti några adliga bus, och utnämndes

1680 till pastor vid lifdrabantkorpsen. Året ef-

ter denna befordran inträffade det en gång af en

händelse, att ban måste helt oberedd predika för

konung Carl XI, som då vistades på Kungsör.

Detta utförde ban så väl och till konungens stora

välbehag, att denne icke allenast, efter predikans

slut, med ett handslag tackade honom far npp-
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Jfi!** l&rdomar, uie» ifve» snart därefter ut-

nämnde honom till aie> ordinarie hofpredifcant. Un-
der denna tjeaetgöring råkade baa att begå to
liten foraoaunelee, h vilken däck icke medförde nå-
gra svåra följde*. Di for tideo var nämligen ännu
icke någon viss predikoordning bo/predikaoterne
emellao fastställd, hvaraf bände, alt WalUo kom
att försurao» en veckopredikaa boa unga drott-

ningen. Han tilltalats härför i keasistoriom ; nen
ellt aflopp ganska lindrigt. Pretokolleroe vero
dea tideo ej särdeles vidlyftiga, fördes mest i form
af frågor och svar, ocb si skedde ifven i före-
varande mål pi efterföljaode sätt: "Wall in till-

spordes af hvad orsak predikan den 20 November
försummades i kyrkan?" Svar: "Jag skyller mig
godviilebgeo sjetf, efter jag icke visste att det
var min vecka." Frigas: "Om be» ville att saken
skalle tystas eller ock afdömas efter lag? Con-
aiatorialea voro af den tanken, att då Watlin gjort
afbön hos onga drottningen, och bon låtit falla

ain rätt, beböfde* ej vidare betänkande bari." År
1684 utnämndes nan till kyrkoherde i Gefle, då
han tillika förordnades till prost öfver Gästrikland.

Der qvarstannade han likväl icke långe, ty ko-
nungen, som både fattat ett synnerligt förtroende

för booom, ocb ej länge kände nmbära honom,
atnåmnde honom 1694 till sin öfverbofpredikant och
bigtfader. Uti denna sin befattning otförde han
flera vigtigare förrättningar; bland annat beredde
han den onge Gar) XII till sin första nattvards-

gång. Under drottning Ulrika Eleonora den äldres

sista sjukdom, och vid deas dödssäog, uppvaktade
baa henne med den ömmaste omeorg, ocb gaf

henne för sista gåogea nattvarden i Garlbergs kyr-
ka, dit bon litit bära sig på en stol. Samma
högtidliga förättnieg var honom äfven ombetrodd

vid konung Garl XLs sista ständer, om hvilka han

desantom efterlemnat en utförlig ocb ganska in-

tressant berättelse. Under sin tjänstgöring pi hof-

vet hade han alltid fritt tillträde till konongene

person, så ofta han ville,, till och med utan* att

behöfva anmäla sig. Hedrades med flera egenhän-

diga bref af kooungen, ocb rådfrågades ofta i an-

gelägna naåk Garl XI:s förtroende för honom var

aå stort , att ej sällan mången högförnäm' person

sökte, fast förgåfves, igenom honom utleta ko-

nungens tänkesätt i vissa förefallande frågor. Vid

jubelfesten 1693 utnämndes ban till tbeologie dok-

tor, och fick emottaga doktorsbrefvet af konun-

gens egen band. Samma nid, som doktor Wallin

åtnjutit bos konung Garl XI, bibehöll ban äfven

hos den unge Garl XII, och var denne följaktig

såsom dess bigtfader ocb fältsuperintendent på

krigståget till Seland. Året derefter utnämndes

han till biskop i Götbeborg; men som Härnösands

stift vid samma tid blifvit ledigt, utbad han sig

den nåden att heldre få komma till deona sin fä-

dernebygd, bvilket äfven bifölls. Han blef då år

1702 biskop i Hernösond, ocb fortfor sedan alt

i mera än tjugo år med outtröttligaste nit, om-
sorg och drift otöfva sitt embete, bvarander han

dock, i dé snart uppstående krigsoroligbeterna,

hade den torgen att flera gånger se sitt stift bär-

jas af fieoderoe. Trött af mödor eofc kög ilflar
f

aasomnade bee> d. 8 Jalt 1733. Sonen,
WalMm, *?«*>** (allt, CMiram), den yngre, fre-

das d. »I Jeli 1686,. eab blef radarn på aitt otfts

år atndeot i Upsala:, aatat vid tjugoett års iMsr

filosofie magister. Till att ftroma eka redan föt-

värfvade lårdom, företog baa 1708 en atrikes rt-

ea, hvareader ban besökta Tyskland, HeeJanö cca

Eoglaod, samt gjorde befcaotskap ned ett start

antal af aamtidens lärdaste mäex Återvände 1710

till fäderneslandet, då baa blifvit utnämnd tal

tbeologie lektor vid Heroösaada gymoasrom, *vid

hvilkea befattnings nlöfvaade han de följande tret-

ton åren förvärfvade sig det högsta beröm. Val-

des två gånger till riksdagsman , och gjorde tveaas

vidsträckta viaitatioitsreser till Lappmarkerna, saat

utarbetade i afseende härpå» ee Lappsk öfversitt*

niog af nya testamentet. År 1720 företeg hai

eo ny utländsk resa, bufrudsakligeo till Frankrike.

Uti Paris vistades ban ett helt år, bvarunder baa

författade tvenne lärda arbeten, nemligen sitt Lo-
da Paris, ocb sitt Heliga Genoveva, patronenen

för Paris, hvilka afbeadiingar väekte Fransaii-

aeas stora uppmärksamhet. På benavågen erhöll

baa tbeologie doktorsgraden i Wittenberg 17)1.

Efter hemkomsten, blef ban 1724 koogl. hofpredi-

kant, samt 1726 bibliotbebarie vid Upsala aka-

demi ocb tbeologie professor. Förordnades 17S6

till superintendent på Gottland, och blef aluthgea

1744 utnämnd till biskop i Götbeborg; Såsom så-

dao åtnjöt baa synnerlig aktning och ett start

förtroende af preeterskapet; var tvenne gånger

riksdagsman, ocb sattes äfveo två gånger på för-

slag till erkebiskop. Han afled d. 16 Maj 176*,

ocb hans bara adlades nnder naenaet Watlenstrélt.

Hans lärdom var ganska vidsträckt, ock omfattade

icke allenast tbeologie», utan äfven numismatik,

de österländska och Europeiska språken, ant invi-

terna, lärdomshistorien, Svenska historien m. n.

Hans enskilda lefaad åter var mindre exemplarisk,

iaynnerhet klandras hans skörlefnad såsom ganska

anstöt I ig. Bland de många af honom utgifna ar-

beten märkas i främsta rummet, utom ett stort

antal Akademiska diiputationer ocb Predikningar:

Gottiåndska Samtingar; Lutetia Parisiorum erudite;

Historia Josepki Fabri Hgnarii\ De sand* Genoveve\

Sigtuna stans et cadens; Antiqvitates Eectesiestiut

insula Rugen\ Runographia Gothlanéica, Obserteim

de etymo urbis Catmar.

Watttii, Joner, föddes i Weitergötbfoed dea 9

April 1786. Blef 1803 stadent i Upsala, 1869

filosofie magister, docent 1812, adjunkt vid filo-

sofiska fakulteten 1817, förestod föreläsningarna

vid Skytteanska professionen vårterminen 1818 san*

vid eloqu. et poeseos professionen höstterminen 1$M<

Utnämndes 1821 till eloqu. et poeseos- lektor vid

Stockholms gymnasium. Prästvigdes 1827, tbeolo-

gie doktor 1830, och kyrkoherde i Set Clare» fa>

aamling 1832. L. af N. O. Skrifter: Åreminnröfm
riksrådet grtfve Johan Baner \ belönt med- Svenska

akademiens mindre pris; GoldsmUt* Romerska Mste-

tia, öfvers.; Förrik ttll det- första korståget*kistoris)

belönt med Sveoslaa akademiens stora' pris, as. flJ
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Marna i. 16 OkL i*7n\ Baas frder, dåvarande

underofficeraren vid Djfoegemeetet, sedermera löjt-

nanten J. A. Waiiin, förmådde bloU med svårig-

het bestrida de kostnader, seaeos underhåll vid

gymnasium och sedermera vid akademien erfor-

drade. Ynglingens anlag röjde sig också visserli-

gen som goda, neo icke som utomordentliga, och

kan hade redan uppnått 26 år iaaaa nas ena be-

stämt sig till något visst lefnadsyrke, åa miadre

atmårkt sig geeoei särdeles snillegåfvor. Då fram-

trädde hao på en gåag såsom fulländad skald, och

erhöll den 20 December 1805 Svenska akademi-

eos stora pris for sitt poem UppfoHraren , tilirka

med tvenne andra för öfversättningar från Latie-

ske skaider. Hvarkea före eller efter beoom haf

ea sådan otmärkelse tillfallit någon Svensk poet.

Vid de följande årens ta flingar var han nästan en

sjelfskrifven pristagare, och år 1306 tilldelades

honom det största pris akademien någonsin bort-

gifvit, eller 200 dukater för en sång öfver Gu-
staf IIT:s samma år aftäekta staty. Akademien in-

valde hoaem följande året till en bland sioe le-

damöter, och dermed uppkörde egentligen hans

verksamhet såsom världslig s«kald, i hvilken egen-

skap han visserligen har både medtåflere och mä-
stare, men endast för att användas i en annan

väg, der han bar inga sådaea, der han stör ej

Mot t oöfvertråffad, men ooppbonaen: den andeHga

sången. Först sedan Wallin bltfvit aå fördelak-

tigt känd, som baa blef det är 1805, förmåddes

han af några vänners råd att välja det presterliga

kallet, och anställdes vid krigs-akademien på Carl-

berg som tbeologie adjunkt, hvarpå tre år sed-

nare följde lektors-befattningen och kyrkoherde-

beställningen i Soloa, samt tbeologie doktorshat-

ten. År 1811 utsågs ban till ledamot i den kem*
mitte, som skulle utarbeta ea ny psalmbok. Detta

v&rf uppdrogs slutligen åt beoom allena, och det

är omöjligt att bättre verkställa ett uppdrag, ty

det arbete, ban frambregte, har odeladt erkäonts

för ett mästerstycke, troligen den yppersta sång-

bok någon kristen församling äger. Såsom andelig

talare var Wallin icke miadre utmärkt, och redan

från hans första uppträdande som sådan år 1806,

var han säker att finna kyrkan fylld af åhörare

bvarje gång ban visade sig på predikstolen, ett

förhållaade, som fortfor äoda intill bens 6^4^

Framför aHt är baa beundransvärd för sina tal vid

vissa tillfälligheter, vid alidna personers grafvar,

vid invigning af kyrkor och begrafningsplatser och

andra dylika forrättningar, som hans kall med-

förde. Man bar derföre med skal gifvit honom
tillnamnet: David$harp*n i Norden. Ar 1812 blef

ban kyrkoherde i Adolf Fredriks församling rStoeb-

heJm, och 1816 domprost i Westeras. Iaaaa baa

ånnu hunnit tillträda sistnämnda embete, kallade

honom Storkyrke-församlingen i Stockholm till sin

pastor, en befattning, som han i sjelfva verket

innehade intill sin död; ty ehuru hao åf 1897
genom Svenska prästerskapets enhälliga val, bvil-

bet regeringen bekräftade, uppböjdes på erkebi-

sbopestolen, titttradds ban likväl aldrig iefcomsterea

och bostället, utaa terbfef kyrkoherde i Storkyr-
kan, beströdde der åtta med platsen förenade ålig-

ganden, och predikade såsom vanligt. Först det

toljaode året skulle företrädarens enkas nådar
upphöra; men dessförinnan både döden redan ballat

Wallie fråa skådeplatsen; Under en resa till Up-
sata angreps han af opessligbet, som oförmedadt
bortryckte honom d. 30 Juni 1889, i dess 60:de

firs åider. Rnns begrafoing på Nya kyrkogården i

Stockholm var en verkligt nationel sorgefest, ty

liktåget bestod af hela Stockholms befolkning. —
Tillika med- erkebisbops-follmekteo, både Wallin
erhållit sereJmer-riddare-diplomet.

If/alllisn, l^aaretrtlue Olai 9 seo af en bonde
vid namn Olof Svensson i Walla by uti Nerike,
föddes den 24 Augusti 1588. Studerade i Öre-
bro skola ock rié Strengnäs gymnasium, samt
Mef sedan stndent i Upsela. Antagen till infor-

mator för tvenne unge adelsmän, fick han tillfälle

att med dem göra utrikes resor och besöka flera

främmande akademier, der ban med ifver fortsatte

sina studier. Blef filosofie magister i Wittenberg,
och år 1619 tbeologie doktor i Tubingen. Efter

sia forsla hemkomst prestvigdes han, ver någon
tid rektor vid Strengnäs skola, och kallades der-

itVån till koogl. bofpredikant. Sedan han gjort

sin tredje ntrikes resa, utnämndes hnn 1619 till

pastor primarius i Stockholm; men dä ban, utan

att afvakta eakedrottningens bifall, emottog den-
na kallelse, upptogs detta ganska onådigt, så att

till och med boffiskalen enbefal Ites att anklaga
honom derför. En förklaring, som han med an-
ledning baraf afgaf, samt bvilken på sina ställen

var nog fri och i starka uttryck författad, ansågs
äfven med mycken onåd. Han botades med att

mista både sysslan och presterliga embete t., Allt

slutade likväl dermed, att ban gjorde enkedrott-

ningen afbön, bvarefter han fick tillstånd att till-

träda den drbjudna sysslan. Konung Gustaf II

Adolf, som värderade doktor Wallii grundliga lär-

dom, förordnade beoom 1631 Ull förste tbeologie

professor i Upsala, samt tillika till kyrkoherde vid

hegge församlingarna därstädes, en utmärkelse, som
icke före honom vederfarits någon. Uti sexton

hela år förestod han med synnerlig drift och skick-

lighet dessa befattningar, samt åtnjöt ett ganska
stort anseende. Då den svåra pesten på hans tid

härjade i Upsala, blef han nästan den ende prest,

som återstod vid församlingarna derstådes, emedan
de fleste andre bortrycktes af farsoten. Emellan
honom och professor Lenseus uppkom sedan en
häftig träta, som varade ganska länge, och hvil-

ken icke bilades förr, åo konung Gustaf Adolf
genom en sträng och allvarsam befallning ändtligen

tystade de båda stridande. År 1637 erhöll ban,

nppå presterskapets nästan enhälliga kallelse, full-

makt att vara biskop öfver Strengnäs stift; mefl

innan han kunde ditflytta insjuknade ban och afled

d. 23 Juni 1638. Doktor Wnllros var en grund-
lärd både filosof och tbeofog, samt tillika en skick-

lig poet. Knappt bar någon professor uti sjut-

tonde seklet skrifvH och arbetat mera till den
akademiska ungdomens uppbyggelse än Iran, och
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ständigt både han all möda ospard, för att val

uppfylla sitt lärarekall. Haas baro blefvo onder

namnet Wallenstedt, nppböjde i adligt stånd.

Wallkebo, ett bärad af Linköpings län, inne-

håller socknarna Ny kil, Gammalkil, Rappestad,

Sjögestad , Wikingsstad och större delen af Led-

berg; derjemte höra ock mindre delar af Ulrika

och Slaka till häradet. Vid Bankebergs gästgif-

varegård i Wikingsstads socken bar häradet sitt

tingsställe. En plog synes tecknad i häradets si-

gill. Hemmanens antal utgör 203, med 6,467 in-

byggare på en areal af 65,372 tunnl., bvaraf

2,450 äro sjöar ocb kärr. Tillsammans med Wi-
folka utgör Walkebo bärad en domsaga.

Wttlllittrrn, med Stångby, en socken i Torna

bärad af Malmöbus län, är beläget \ mil N.N.V.

från Lund, ocb tillhör 3 kl. praeb. Lerjord och

jemn mark är bär rådande; men ingen skog fin-

nes, blott torfmosse. Socknen är praebende-pa-

storat till theologiska fakulteten i Lund. Hem-
manen äro 7 1, med en befolkning af 606 perso-

ner på en areal af 3,055 tunnl., bvaraf 6 äro

.sjöar och kärr.

Wi* 1 1 inarIt » Pehr Adam» föddes å kommioi-

stersbostället Stora Egnared i Kellsjö socken uti

norra Halland d. 1 Januari 1778. Blef 1793 stu-

dent i Lund, 1799 e. o. amanuens och 1803
ordinarie amanuens vid koogl. bibliotbeket i Stock-

holm. Förordnades 1805 till bokhandels- och bok-

tryckeri-ombudsman, samt anställdes äfven såsom

bibliothekarie vid Engströmska bibliotbeket. Koogl.

vice bibliothekarie 1807, samt efter revolutionen

1809 förordnad till sekreterare i den kommitté,

som hade i uppdrag att utarbeta förslag till tryck-

frihetsförordning. Utnämndes 1811 till kongl. bi-

bliothekarie, och 1819 till kansli-råd. R. af N. O.

1830. Kallades till ledamot af vitterhets-, histo-

rie ock antiqvitets-akademien, af vetenskaps- och

vitterhets-sambället i Götbeborg, samt af Société

de Lilterature et des Beaux Arts i Gent. Efter

att år 1842 bafva tagit afsked från kongl. bi-

bliotekariebefattningen, bar ban alltsedan varit bo-

satt på landet. Kanslirådet Wallmarks förtjenster

om vitterbeten äro ganska stora, ocb de af ho-
nom utgifoa arbeten uppgå till ett högst betydligt

antal. Deribland må isynnerhet anföras: Sång of-

ver slaget på Köpenhamns redd 1S01; Sam/ing af

skt i/ter i äldre litteraturen; Handen, skaldestycke,

belönt med Svenska akademiens andra pris; Amalia,

eller de Finske flyktingarne; Sång till Fin*ka armé-
ens åra, belönt med Svenska akademiens stora pris;

Jurnal för litteraturen och theaiern åren 1809—
iS13; Allmänna jumalen åren 1313— 1S23; Min
första resa titt Stockholm; Stockholmska promenader;

Svenska språkets skönheter i vers och prosa; Sulio-

terne; Pohlen till Europa m. fl.

Vallmo (Papaver). Af detta slägte förekomma
inom Sverige fyra särskilta arter, som växa dels

bland säden i åkrarna, dels på jordvallar, samt

ätas af boskapen; meo äro för öfrigt icke kända
för oågoo synnerlig busbållsnytta. Den märkliga-

ste arten af detta slägte, Papaver somniferom,

som gifver det bekanta opium, är bos oss icke

inhemsk , men förekommer do*k -allmänt i träd-

gårdar, och är stundom förvildad i deras närhet

Det illaluktande och giftiga ämne, som kallas

opium, fås af örtens fröhus, men sjelfva fröen

ega ej samma lukt och smak, utaa äro bvita och

välsmakande, samt begagnas till matredning ocb

oljeslageri; det sistnämnda dock mindre i Sverige,

der jemförelsevis mindre olja fortares , än i Tysk-

land och Frankrike. Näst olivträdet gifver ingea

i Europa odlad växt så god och smaklig olja,

. som denna vallmoart. Af ett tunnland, besådt med

vallmo, skola fyra tunnor frö kunna skördas, samt

af dem ända till 48 kannor olja erhållas, ntom ea

myckenhet särdeles för kreaturen användbara olje-

kakor.

Walloner. För att med skickligt arbetsfolk kunna

bearbeta jerngrnfvao vid Taberg, införskref ko-

nung Gustaf II Adolf, efter freden i Knäröd, bruks-

förvaltare ocb smeder (s. k. Walloner) från Fran-

ska Flandern, hvilka också bär införde en for-

bättrad sroidesmetbod , känd under namn af Wal-
lonsmide. Ludvig De Geer, som 1643 från kro-

nan inköpt Dannemora grufvor,' jemte bruken Löf-

sta, österby och Gimo, inkallade till deras ut-

vidgande ocb förbättrande äfven en mängd främ-

mande arbetare. Genom användande af wallon-

smide, äfvensom till följd af malmens egeo ut-

märkta godhet, vann snart Dannemora-tillverknio-

gen det stora anseende, som den ännu bibehåller,

af att vara det bästa jern i verldea man känner.

Benämningen "wallonsmide" har sin härledning från

Pays de Vallons, den trakt uti Flandern omkring

städerna Liittich och Namur, bvari från De Geer

införskref sina smaltare, masmästare, hammarsme-

der, broksbyggmästare, kolare och aadra bruks-

bandtverkare.

WaJlqviet, Beth, kyrkoherde i Kuddby 1791,

ord. bofpredikant 1789, kyrkoherde i Eskilstuna

1799, theol. doktor, riksdagsman vid riksdagen

1809, L. af W. 0., död d. 27 Juni 1836. Ansågs

på sin tid såsom den rikaste prest i riket, jemte

prosten Stenbammar. Hans son,

Wnllqviit, Klor» chemiae adjunkt och laborator

vid Upsala universitet med professors titel, R. af

W. O., är född i Kuddby d. 14 Nov. 1797, blef

magister med andra hedersrummet i Upsala 1821,

chemim adjunkt och laborator 1823, bvartill 1838

kom professors titel,* och 1849 Wasa-orden. Fö-

retog åren 1825— 1826 en utländsk resa genom

Tyskland, Frankrike, England och Danmark» och

bar förestått cbem. professionen flera terminer.

Föreläser sedan 1838 publikt de delar af kemien,

som för läkarekuoskapens studium äro nödvändiga.

Har otgifvit disputationer, recensioner och strödda

uppsatser i utländska' lidskrifter, m. m.

Wallqvlet, Olof. Denne Gustaf lll:s bekante

gunstling, som endast monarkens död hindrade

från att stiga till de högsta värdigbeter, syntes

icke af sin härkomst bestämd att uppnå lyckans

höjder, ty hans fader var endast komminister i Eds-

bergs socken i Nerike, der sonen Olof föddes år

1755. Undervist af booom, kom yoglingen år

1773 som student till Upsala, der hans framgåa-
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gar börjades genom den verkligen betydelsefulla

,

att fä eo koodition som informator bos Inre, bvari-

genom ban blef så till sågandes införd direkte

i både snillets ocb den verldsliga bögbetens krets.

Sedan han tagit magistergraden ocb blifvit prest-

vigd, kom ban till Stockholm, der ban, sannolikt

till följd af de bekantskaper ban gjort- i Ibres bas,

vid endast 25 års ålder, kallades till bofpredikant

bos enkedrottningen, och blef derigeoom känd af

Gustaf III. Denne skarpsynte domare af all för-

tjänst insåg snart den onge manoens ovanliga an-

lag ocb brnkbarbet till mångfalldiga värf, samt

Utnämnde honom år 1783 till kyrkoherde i Als-

faeda. Redan detta var mycket, men dock blott

en obetydlig befordran mot dem, som väntade ho-

nom, ty redan 1786 blef ban domprost, ocb 1787

biskop i Wexiö, bvarjemte ban kallades till ko-

nungens bigtfader ocb till föredragande af eklesia-

stikärenderna. Hans förvaltning af detta uppdrag

anses som ett mön>ter af ordning, reda, bestämd-

het ocb klar uppfattning, och de arbeten, han öf-

ver denna administrationsgren sammanskrifvit, så-

som en oundgänglig vägledning derigeoom. Sedao

ban emottagit den döende monarkens sista suck,

kände Wallqvist, att hans lyckas sol äfveo gått

ned. Man kunde väl icke afbända honom sitt

stift, der hao fortfor att utveckla den verksamhet

och embetsmannaskickligbet, som i allting utmärkte

bonom; men ban begagnades ej mer i statens värf.

Solen tycktes väl åter gå upp för honom vid

1800 års riksdag; men det var endast för att

nedgå för attlid. Det stolta ocb högdragna sätt,

bvarmed han behandlade sina underlydande, retade

ståndets förbittring, ocb föranledde ett häftigt upp-

träde, hvarvid man till och med botade att kasta

ut bonom. Förtrytelsen häröfver verkade en slag-

attack, som samma eftermiddag slutade hans lif.

Wallrawe, Georg, son af tullförvaltaren i Kal-

mar, Reinhold Wallrawe, började sin tjenstgöring

såsom kammarskrifvare vid drottning Hedvig Eleo-

noras lifgediog, och var sedan ett par år anställd

i kongl. räknekammaren, der han arbetade på 1644

års generalbok. Var derefter i sju år kammar-

skrifvare i statskontoret, ocb befordrades 1671 till

kamrerare vid stora sjötullen. Året derpå blef han

kammarförvandt i statskontoret, ocb 1675 kam-

rerare i kammarkollegii militiekontor. I denna be-

ställning adlad 1689, då han skref sig herre till

Löfstad. Befordrades sedermera till statskommis-

sarie, samt 1710 till kammarråd, och 1712 till

krigsråd. Hans adliga ätt utgick redan med so-

nen, majoren Jakob Wallra%ve, som år 1709

åtföljde öfverste Gyllenkrooks korps till Moldau,

ocb tillfångatogs vid Carnowits, men rymde straxt

derpå från Ryssarne, samt kom hem till Sverige,

ocb några år derefter afled barnlös.

Wallrawe» Herman» den föregåendes broder,

blef 1671 i sin faders ställe tullförvaltare vid stora

sjötullen i Kalmar. År 1679 såges han bafva rå-

kat i manskada på en handelsman i nämnda stad;

men buru denna sak slutligen bilades, finnes ej

nppgifvet. Utnämndes 1680 till landträntmästare

i Stockholms ocb Upsala län, hvilken befattning

ban innehade ända till år 1712, då ban tog af-

sked. Uppböjdes 1720 i adligt atånd, och aOed
d. 27 Febr. 1730. Hans son,

,

Wallrawe, Jakob, föddes 1688, och anställ-

des först, efter slutade studier vid Upsala aka-

demi, såsom auskultant i' kammar-kollegium. Be-

fordrades sedan till kanslist i reduktions- och li-

qvjdations-kommissionen. År 1718 gjorde han en

resa till Tyskland, bvarifrån han efter någon tid

återkom, samt berättas då länge med ifver hafva

sysselsatt sig med en forvagns-inrättning inom

Sverige. Sedermera hade ban den olyckan, att

under en duell dödligen såra en löjtnant Pihlmaa,

hvarföre han måste fly or riket. Han började då

genast studera medicinen med den flit, att han

1725 i Tyskland promoverades till medicine dok-

tor. Straxt derpå begvote han med samma efter-

tryck vinnlägga sig om lagfarenheten, bvaruti ban

likaledes förvärfvade sig sä utmärkta insigter, att,

då ban slutligen hemkommit till fäderneslandet,

honom tillades assessors karakter. Efter professor

Malmström befordrades ban 1728 till juris Romani
professor i Upsala, och förestod denna syssla med
särdeles beröm, tills han d. 15 Febr. 1739, ge-

nom en olycklig händelse om aftonen i mörkret,

drunknade i Upsala å. Han var en på sia tid gan-

ska utmärkt man af mångsidiga och djupa kun-

skaper.

WaUgft!, annex till Sandsjö, är beläget 6 mil

S.O. från Jönköping. Största gården i socknen år

Eksjö Ho/gård med Romnahult, 3{ mtl., med 9

underliggande torp. Socknen innehåller 18 hem-
man, med 555 inbyggare på en areal af 6,897
tunnl., bvaraf 730 äro sjöar ocb kärr.

Wal lätena, annex till Kållungc, är beläget i

Gottlands norra fögderi, 2 mil Ö. om Wisby.

Socknen är ej synnerligt fruktbar, men hvilar till

en del på kalksten, som gifver godt tillfälle till

stenbrott. En större slättmark öster om kyrkan

är utmärkt af en mängd runda stensättningar frän

forntidens kummelålder, ocb bar i en sednare tid

varit begagnad som exercisplats för en del af be-

väringen. Socknen innehåller 12 J hemman, med
348 inbyggare på en areal af 5,392 tunnl., bvaraf

230 äro sjöar och kärr.

Wallatrttm, Krlk, som med skäl räknas till

en af förra århundradets ryktbaraste andlige ta-

lare, föddes 1720 i staden Gefle, der fadren,

Thomas Wallström, var stadssekreterare. Sedao

ban genomgått Gefle skola och gymnasium, blef

ban 1736 student i Upsala, samt 1743 promove-

rad till filosofie magister, hvarefter ban med myc-

ken utmärkelse orerade på Svensk vers i Gefle

gymnasium. Prestvigd samma år, tjeastgjorde han

först vid en landsförsamling såsom adjunkt; men

kallades sedan 1746 till aftonsångspredikant vid

domkyrkan i Upsal8. Derstädes blef ban vidare

1748 bospitalspredikant ocb syssloman, samt 1752

tillika extra ordinarie predikant vid kongl. lifre-

gementet till bäst. På prestmötet i Upsala 1753

höll ban en mycket berömd latinsk oration. Året

derpå ntnämndes han till kyrkoherde i Norrkö-

ping, ocb fick straxt derefter titel af prost. På
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alla ftäUfp, der hen nppträdda i predikstolen,

lyckade* han att genom sina ovanliga predikogåf-

vor i bog grad röra sina åhörare, ocb baa för-

stad alltid att på del värdigaste sätt framställa

Gods ords lärdomar. Läage talade Upsaleboerne

ned förtjosning om bura baa med lagande aoda

och kraft predikade för dem. Haot lefverne sva-

rade me* hans lära, och bans utseende var gan-

ska intagande; likväl var baos hälsa mereodejs

ganska svag, och ett dystert svårmod plägade

honom esomoftast. Han dog af slag i blomman af

sin ålder d. 15 Dec. 1758. Utom nägra strödda

predikningar, bar man af hans band en fullständig

årgång.

Walltorp, annex till Segerstad, år beläget 1 mil

N.O. frän Falköping. Jordmånen är bördig, och

bestar af stenhanden svartmylla. Åkerbrak är

hnfvudnäringskällan. På skog är brist. Gårdar i

socknen äroi Rö*sberya, 1 mtl., ocb Wrangelsholm

,

2 mtl. säteri. Socknen innehåller 14 £ hemman,

med 348 inbyggare på en areal af 1,458 tonni.,

hvaraf 400 äro sjöar ocb kärr.

Wallwtjk, J0ne m\I»eeoii» son af bergsman-

nen Klas Erssoo på Wilkesbacka vid Stora Kop-

parberget, föddes år 1631, ocb blef 1659 rådman

i Fabian, samt derpå 1661 stadssyndicns derstädes,

bvilken syssla sedermera förbyttes till en stads-

sekreterarebefattning. Efter att bafva gjort vid-

sträckta atrikes resor till Europas förnämsta län-

der, återkom han 1668 till fäderneslandet, och då

konung Carl XI år 1673 besökte Fahlan, höll han

ett mycket berömdt tal på grufsaleo, bvilket blef

af konungen så omtyckt, att det lade granden till

hans vidare befordran. Han kallades 1674 till

Stockholm såsom assessor i Svea bofrätt, vid bvil-

ket embete ban sedermera stadigt förblef, undan-

bedjande sig i underdånighet både adelskep och

an indrågtig lagmaossyssla, hvilka honom erbjö-

dos. Ständigt bibehöll han i synnerlig grad öf-

verbetens nåd ocb allmänbetens högaktning. Flera

vigtiga uppdrag blefvo äfven tid efter annan ho-

nom ombetrodda, bland annat var han äfven leda-

mot i den kommission, som skalle anställa ran-

sakniogar öfver det ryktbara trolleriväseodet. Vid

en stor eldsvåda på norrmalm 1689 bände honom

något besynnerligt. Elden hotade många bos i

hans grannskap med ödeläggelse, och han lät äf-

ven sjelf bortföra sina saker från det bas han

bebodde; men en stor del af de kriogboende flyt-

tade deremot sin lösa egendom in på hans gård,

med den förklaring, att de hade den säkra öfver-

tygelsen, att Guds försyn helt visst skulle skona

en så from mans bos från förödelse. Som, oaktadt

den stora botande farao, Wallwijks bos dock för-

blef oskadadt, stärktes härigenom menighetens tro

på Guds synnerliga ynnest för honom ännu mer.

Saknad och sörjd af alla, afled ban i Stockholm

d. 13 Febr. 1691. Han efterlämnade sexton barn.

En son, Erik, assessor ock sedermera hofrättsråd

i Åbo bofrätt, adlades under namnet S{jernvaU.

En äldre son,

Wallwijk, Jmlum von t blef, efter idkade stu-

dier, 1692 ordinarie skrifvare på landskontoret i

Växtrike.

Åbo, 1693 häraisskri/vare i nedra Sateguoda härad

ocb tillika liqvidatioos-kommissarie vid Åbo bofrätt,

samt 1695 kammarskri fvare i kammar-kollegium.
Befordrades sedan till kammarskrifvare vid tull- oeä

licent-kontoret, 1701 till kammarforvaadt ocb 1701
till kamrerare vid general-sjötulls-kontoret for de

utrikes provinserna, bvärjemte ban samtidigt för-

ordnades att förestå öfverdirektörsbefattningen vid

stora sjötullen. År 1711 blef han kamrerare vid

tull- ocb licent-kontoret, samt 1713 kamrerare
uti kommerse-kolJegium. Befordrades 1718 till

assessor i kammarrevisionen samt nppböjd uti ad-

ligt stånd. Slutligen blef ban 1727 kammar-re-
visionsxåd, bvilket han fortfor att vara till år

1747, då ban tog afsked. Han afled år 1748.
Dennes son,

If/Hllwtjlt» Jolian von f var statskomroissarie

ocb R. af N. O., när ban år 1765 kallades till

riksråd. Blef 1769 K. af N. O. ocb 1770 sera-

fimerriddare. Uppböjdes sistnämnde år till friherre,

och året derpå till grefve; men tog aldrig i dessa

egenskaper introduktion på riddarhuset. Den 22
Augusti 1772, efter Gustaf liks revolution, endt-

ledigades han från riksrådsembetet, men kallades

samma dag af koouogen att åter intaga sin råds-

stol. Han dog på Bisslinge sätesgård i Upland d.

27 September 1776. «

Hålor», en socken, med Wärsås, Ljunghem och

Edåsa, är belägen 1 mil S.0. från Sköfde, ocb

tillhör 1 kl. koosist. Marken är till större delen

jemn, och jordmånen består af god lera. Ängen
är mager, ocb mulbetet i skogstrakterna svagt
Landtmaoneo är i handaslöjder väl öfvad. Sock-
nen föryttrar spannmål ocb viktualier, ofta på af-

lägsna orter, såsom Örebro eller Arboga. Hem-
manen äro till antalet 18 £, med 815 inbyggare

på en areal af 7,452 tunnl., hvaraf 120 äro sjöar

ocb kärr.

Vttlaxlatser. Flera dylika ställen, vittnen till forn-

tida krigsbragder, finnas inom vårt land, hvilka

ännu bevara många utmärkande fornlemningar,

ehoru inga bäfder tala om de strider, som der

blifvit hållna, eller anföra namnen på dem, som
der en gång kämpat den blodiga svärdsleken. En
icke obetydlig valplats finnes i Östergötbland ock
Haoekinds härad, bvarest, oaktadt stora förödel-

ser, ännu finnas qvar 70 å 80 resta baatastenar.

En annan valplats är i Kinds bärad, Vestra Eneby
socken på 11ofby ås, med många dels ättehögar,

dels bautastenar. Uti Bygdeå i Westerbotteo, på
Kasamyran, finnes äfven en gammal valplats med
flera ättekullar, uti hvilka man funnit spikklubbor,

spjut och flera dylika stridsvapen. En stor valplats

finnes i Småland, vid Toonö; äfven anträffas många
dylika på (Hand. Dessa Ölands slagfält äro af

flera slag med mångfaldiga förändringar. Isynner-

het anträffas på dem en stor mängd stensåttningar

af alla former, samt stora uppkastade högar. EU
slagfält i Småland ocb Wärnamo socken, på gar-
det söder om Mossle, Backegården, innehåller flen
ovanliga stenrör.

Talrike** i Sverige upphörde under Gustaf h$ re-

gering, ocb landet blef ott arfrike. Egentligen
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tar dock den fordna Svenska valrätten afdrljg rttt

bestämd, utan ett slags arfsrätt til! tbrooen synes

alltid hafva egt rom, ehuro den ingalunda uteslu-

tande tillkom regeotens äldste son, och dessutom

folket alltid synes genom en offentlig hyllning

hafva bekräftat bvarje ny regents tillträde till re-

geringen. Om Me äldsta tiderna säger Ynglinga-

sagao aldrig annat tid en konungs död, än att

sonen tog arf efter fadren, och styrde riket. Ett

slags arfsrätt fanns således dä äfven. Likadant

ar förhållandet änder Stenkilska ätten, då äfven

sönerne ärfde riket. Under Sverkerska och Erik-

ska ätternas s. k. riksbyte, åberopade äfven de

båda slägternas ättlingar, b vilka dels bekrigade,

dela dödade bvarandra, alltid sia arfsrätt till kro-

nan, eboro härunder en brytning var nödvändig, i

anseende till Göthernes och Svearnes sinsemellan

stridiga anspråk alt få hvar sin konungaätts arfs-

rätt till kronan gällande öfver bela det numera

förenade konungariket. Äfven beg>nte nu menig-

Betens bifall, mera än måhända förut, erfordras,

ehuru några ordentliga va! likväl ännu icke egåe

rom. Under Folkungaätten gällde nästan fullkom-

lig arfsrätt, eboro konungaval, till följd af timade

revolutioner, äfven förekommo. Först under Kal-

mare-onionens tid blef Sverige nästan helt och

hållet ett valrike, då de förnäme berrarne i landet

meråndel9 uteslutande tillvällade sig rättigheten att

välja regent. Då riksrådet år 1526 yttrade sin

önskan, att konung Gustaf I måtte förmäla sig,

lofvade man honom tillika, att hans äldste son,

så framt han funnes skicklig dert ill, skulle efter-

träda honom i regeringen, i annat fall skulle nå-

gon af de öfrige sönerne dertill utköras, ocb alla

de andra medlemmarna af den kungliga familjen

förses med ett anständigt underhåll; men dessa

försäkringar syntes anno icke tillfredsställa konung-

gen. Han önskade att Rikets Ständer skulle all-

deles afsäga sig sin valrättighet, och ville för

alla tider hafva kronan bibehållen inom sin slägt.

Riksråderne och de äldste af ridderskapet samman-
kallades slutligen til) Örebro i' början af år 1 540.

De fleste bland dem, som deltogo i detta möte,

voro konungens anhängare; sä många, som vågat

sätta* sig upp emot honom, hade fått erfara bans

vrede, och ingen dristade sig att genom en öp-

pen och fri motsägelse reta den stränge herrska-

ren. Hans andragande samtycktes och beviljades

derföre enhälligt. Gustaf drog sitt svärd* alla

närvarande måste vidröra det och i bans båda

söners närvaro med en högtidlig ed förbinda sig

tfH huldhet emot honom ocb bans arfvingar. Vid

Påsktiden samma år, på ett allmänt möte i Ny-
Lödese, förnyades detta beslöt, hvarigenom suc-

cessionen fastställdes. Denna vigtiga bestämmel-

ser stadfastades slutligen på ett allmänt riksmöte i

Westerés 1544, då Sverige förklarades för ett

fullkomligt arfrrke, bvardfver regeringen skulle

oafbrutet fÖrblifva inom konung Gustafs ätt. Ef-

ter konungens död skolie kronan tillfalla hans äld*-

ste son, prinsen Erik, och dess manlige efter-

kommande; men i fall Erik icke- efterlämnade några

söner, st skulle' han» äldsta broder, prins Johan,

på fik» »ftt Inträda i alla hans rättigheter, sa**,

efter dess manfiga ätts utslocknande, deri tredje

brödren soceedera, och så de öfrige. Afled äter

konung Gustaf förr, ån hand åtdste sött kommit
till myndiga år, så skulle regeringed för hans

räkning föras* af drottningen och några dertill ut-

korade medlemmar af ridderskapet. För de öfriga

barnen skulle vissa orter ansfäs till onderbåtf, och

döttrarna tofvades en hemgift. Först sedan Wa-
sas bela ätt alldeles utslocknat, kunde ständerna

utkota en ny, men dock aldrig någon främmande

konung. Dermed Mef det för alltid slöt med val-

riket i Sverige.

Walsntt», ett säferf dm f mtl., är beläget i Un-
nary ds socken vidTsjön Unfnen, på ett r sjön ut-

skjutande näs. Stället äges numera af bönder, men
är märkeligt för de fomlemningär, man der bar

funnit. Vid de nuvarande' åbyggnaderne visa sig

grundmurar efter ett forntida större, 72 alnar

långt och 36 alnar bredt hus, under bvilket fyra

källrar legat. 1 närheten derintill har man, några

tum under jordytan, funnit en stenläggning af te-

gelstenar, likasom tilr' en gårdsplan. På sjöstran-

den, nära vid gården, har man påträffat ett af de

hedniska offerkärlen, uti bvrlka man vid offringen

göt offerdjurefs blöd, hvilket sedan stänktes öfver

djur och menniskor. Detta kärl består af en rund,

huggen sten, som är 1{ alo i tvärlinea och
f-

aln

tjock, med en rund, skållik orsvarfning* af £ albs

djup. Lämningar af ett bus i qvadratform på en

närbelägen liten holme, gifva anledtaing att tro,

att der möjligen varit sjelPva afgodatemplet. Rn
tung brygga, hvaraf äfven qvdrlefvor Onnas, synes

bafva varit lagd di töfver. Ytterst på 1 spetsen af

näset ser man- äfven en större grifthög, eller ma1-

bända en offerhög, sammansatt af jord ocb sten,

och pä en gräsplan mellan åkrarne står en bäuttf-

sten, bredvid bvilken en liten upphöjning synes,

hvarunder troligen en hällekista ligger.

Valspråit. Sådana hafva älta våra rfegenter, allt-

ifrån konung Gustaf Wasas tid, begagnat, isyn-

nerhet på de under deras regering präglade mynt.

De hafva varit följande: Gustaf I: Deus dat cui

volt; äfven Omnis potestas a Deo; bans lösen var

gemenlfgen: God ocb Sveriges allmoge; Erik XIV:
Cui volt Deos dät; Johan fil: Deos Protetlor No 1-

ster; äfven: Salvator Mundi' salva nos 1

: Sigismund:

Pro Jore et Populo; Carl IX: DeorSolatium meum;
äfven: Jebovab Solatium meum; Gustaf It Adolf:

Gloria Altissmo Soorum Refugio ("svarande emot:

Gustavos Adolpbus Rex Snecia?); Christina: Sal vår-

tor Mundi salva nos; Carl X Gustaf: In Jehovah

sors mea, Ipse faciet; Carl XI: Factus est Domi-
nos Protector meus; Carl XIf: Med Guds bjelp;

äfven Dominus protector meus; Ulrika Eleonora:

Gud mitt hopp; Fredrik I: In Deo Spes mea; Adolf

Fredrik: Salus pnblica Salus mea; Gustaf III: Fä-
derneslandet; Gustaf IV Adolf: Gud ocb Folket;

Carl XIII: Folkets väl min' högsta lag; Carl XfV
Johan: Folkets kärlek min belöning; Oskar I: Rätt

och Sanning;

Walter, mrearllr von» född f Mecklenburg om-
kring år i 630 i började sin- bana såsom trtfmsi*-
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gare vid Westerbottens regemente, bvilket ban

blef år 1642, tamt tjenade sig sedan opp till höga

vårdigbeter genom sia utmärkta tapperbet i falt

År 1644 ådagalade han mycken käckbet oti de

båda sjöslagen mot Danskarne, hvarföre lian ock

året derpå befordrades till korporal. Sedermera

dröjde det, noder det då varande fredslugnet,

nti tio år innan ban vann någon ny befordran;

men 1655, då PoUka kriget begynte, utnämndes

ban till furir, och visade sig sedan såsom en tap-

per krigare vid alla tillfällen, isynnerhet i sla-

get vid Warschan och vid Kråkans belägring. Be-

fordrades derföre 1656 till sergeaot, och 1657 till

fänrik. År 165S bivistade han sjöslaget i Sundet

emot Holländarne med sådant beröm, att han följan-

de året utnämndes till kapten- loj t oant. Befordrades

1665 till regements-qvartermästare, 166? till kap-

ten, och 1677 till major. Då konung Carl XI

1684 utnämnde honom till öfverste-löjtnant, skedde

detta med denna smickrande förklaring: "Förutan

andra vackra actiooer och entrepriser, som han

noder det sista Danska kriget fick tillfälle att göra

sig delaktig af, bör billigt med särdeles beröm

ihågkommas, buru han vid utfallet för Cbristian-

stad och i bataljen vid Landskrooa sig signalerat,

hvilket städse skall biifva hos Oss i en så myc-
ket större ihagkommelse, som Wi sjelfve med
Wår stora förnöjelse ögonskenligen bafva sett

dess tappra och försigtiga coraportement." År
1688 upphöjdes han, jemte sin måg, häradshöfding

Winblad, uti adligt stånd. Erhöll på hegärao af-

sked 1689, ocb lärer bafva dött några år deref-

ter, otan att efterlemna någon son.

Wnlft» en socken i Frösåkers bärad af Stock-

holms lån, är beläget 2\ mil N.V. från Östham-

mar, och tillhör 3 kl. konsist. Socknen utgör me-
stadels en bergländig ocb kärrig »kogsmark med
deremellan liggaode smärre slätter. Jordmånen är

mestadels sandig eller stenhanden; endast * vid

Olands-ån, mot öster, förekommer lera., Närin-

garne äro åkerbruk, ängs-, skogs- och bergs-

bruk, fiske m. m. Kyrkan anses vara från 1300-

talet, och har en gammaldags altartafia. Flera

hemmao i härvarande byar eller gårdar lyda un-

der jernbroken i kringliggande socknar. Jern-

malms-anledningar, som tid efter annat varit be-

arbetade, förekomma vid Wigelsbo, Botilsbo, Juf-

vaosbo, Rörberg, Wamsta, Djupkärr, Långbro

o. s. v.; men endast Wigelsbo järnmalmsfält bear-

betas nu i stort. Vid Björnebo och Norrby bar

försök gjorts att bryta koppar, äfvensom vid

Wreta några silfveranledningar funnits. Socknen
innehåller 48 J hemman med 1,574 inbyggare på
en areal af 31,984 tenni., bvaraf 890 äro sjöar

och kärr. Adr. Tierp, Fortsmark.

Waiulingbo, med Sondre, en socken i Got tlands

södra fögderi , är belägen vid hafvet 8 mil S. från

Wisby, ocb tillhör 2 kl. konsist. Utmed hafvet

är bergstrakt, men högre upp är socknen me-
stadels jemn slättbyggd. Kyrkan är af huggen
sandsten , och har dörrar omgifoa med kolonner

och pilastrar af marmor. Mellan Wamlingbo och
Sundre kyrkor träffades år 1693 i eo arna i jor-

den lera af konung Etbelreds smvnt, jemte 5 arm-
ringar. Utanför Wamlingbo är en liten ö, kallad

Heliyholmen, på hvilken finnas berg, erbolkaée

såsom salar och kammare. Några runstenar träf-

fas bär äfvea. Socknen innehåller 18 £ nti.,

med 620 inbyggare på en areal af 10,599 tonni,

bvaraf 930 äro sjöar och kärr.

ltonbtlrdisiaj. Så begynte man redan under riks-

föreståndaren Sten Store den äldres tid uti offent-

liga handlingar benämna en ofrälse person, till

motsats mot adeln, som kallades "välbördige" mäa.

Uti Ca I roare recess 1483 intogs det uttryckliga

stadgande, att inga vigtigare embeten skolle A
tilldelas ät vanbördingar, enär de ensamt borde

vara förbehållna åt rikets adel. Sedermera begag-

nades detta uttryck esomoftast. Uti de privile-

gier, som konung Gustaf II Adolf år 1617 åt adela

utfärdade, förekomma äfven de orden: Vt t till ri-

kets högre sysslor skulle ingen vanbörding fram-

dragas, adeln öfver bufvudet." Detta förordnande

väckte mycken ovilja, icke egentligen för sjelfva

sakens skull, ty man var vid detta adelns före-

träde sedan långliga tider van, utan mera för det

dervid begagnade ordet, b vilket tycktes medföra

något vanhedrande, derföre klagade de ofrälse

stånden flera gånger deröfver. På 1634 års rika-

dag skedde detta formligen af presteståndet geaom
biskop Rudbeck, hvilken besvärade sig öfver de

många skottkolfvar, till hvilka det förhatliga or-

det gaf anledning. Förmyndare- regeringen ville

deremot bibehålla det, emedao det var underskrif-

vet af salig kungens egen hand, och afgaf den

förklaring: att den, som är af ärliga föräldrar

äkta född, ocb sjelf om dygd ocb ära sig befll-

tar, antingen baa då är af frälse eller ofrälse, må
bvarken kallas vanbördiog, eller uteslutas från nå-
got statens äreställe, fovartil) han gjort sig skick-

lig. Vaobörding deremot vore den, vare sig adel

eller oadel, som genom lättja, odygd eller van-
heder sin redliga börd befläckade. Med denna för-

klaring gåfvo sig presterne tillfreds. Samma för-

klaring afgafs, på förnyade klagomål i detta hän-
seende vid 1650 års riksdag, och efter hand bort-

lades ordet alldeles i offeotliga handlingar.

Wtsner (Mytb.). Dessa nämnas ofta i de nordi-

ska sagorna, ehuru de aldrig närmare beskrifvas
eller skildras till deras personligheter. Att Åsar
och Waner förde krig i flera hundrade år, nämner
Eddan på åtskilliga ställen, helst i berättelsen om
Niord, hvilken af de sednare lemnades till de förre

såsom
,
gisslan. Häner deremot lemnades af Asame

till Wanerne Wanerne lära hafva varit ett ur-

sprungligen Asiatiskt folkslag, som dock sedermera
dragit sig mera uppåt norden. Troligen blefvo de
fördrifne af de från trakten af Svarta Hafvet hit-

kommaode Asiaterne, och det långvariga kriget,

som i sagorna omtalas, mellaa Åsar ocb Waner,
måtte haft sio grund i det tappra motståad Wa-
neroe gjorde , i det de försvarade sig mot de fräne
mande förtryckaroe. Finn Magnusson upptager dem
i sio Edda såsom skyluftens invånare, ocb Wiborg
kallar dem gode gudar, beslägtade med Åsar ocb

Alfer. Han anser dem såsom fruktbarhetens ocb
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vsJsignaUees n^rVaré*, såsom trtn*, éen religiösa

antagen» repreeeotanter. '•'•'"

nnyaafclfva» med Ismoberga* no ooeken i Vesvrn

Göte*» hårad nf Cartetinnstnds län» ärocåiget 3|
il NV. fråa Chrietieosted, och tillhör 3 kl. reg.

et patr. Socknen har i etimåabet ta ojnmo oeb
sandig jordmån , tamt mestadels fega skos;. Won-
åå/ee sileri bar 16 £ insockne frälsehemman, 12 in-

seekae frälsetorp, mjölqvara oeb sågqvarn m. m.,

samt tiHhdrde på 1700:talet slågtea Riddnrschjöld.

8eekoea innehåller inalles 19£ hemman, med 8*5
iabyggare på ea areal af 13,053 taaalaad, bvaraf

210 are sjöar eeb kärr.

Waalamal var Svegders se», som teg riket eller

beaom oeb styrde för Upsale Ode, samt blef deo

femte drottea efter Odin. Med boaom begynner
Sveriges krigshistoria, och baa, som nppgifves

hafva varit en väldig atridshjelte samt farit vida

ikriag, började de härfärder österat, hverender

Svearna i de äldsta tiderna först försökte sina

krafter mot främmmande folk. Ifrån Svea skåren

rigtade do länge sinn krigiska sjötåg mot Finland,

och Jågo nti en beständig strid med dettas inbyg-

gare. Uti Finland säges Wanland bafva nppebåHit

sig ea viarter bos en konnng därstädes , Snö den

gamle v oeb då tagit till äkta dennes dotter Drifva.

Mot våren for bao tillbaka till sitt rike, och qvar-

lemaade Drifva nti Finland med det löfte, att nan

iaom trenne år skalle återvända till henne. Men
tio år förgiogo, otnn att han höll sitt löfte oeb

återkom. Drifva sände då till Wonland i Svilbied

den aon, Wisbnr, bon haft med honom; men då

icke en gåeg detta steg syaes hafva bevekt bo-

nom, säges Drifva bafva tagit sia tillflykt till en

mycket beryktad trollqvinna, vid namn Huld, som
ansågs för trolleos drottning i nordlnnden, samt

hvilken genom ett slags trolldom, som kallades

Seid, skolie så tillställa, att Wanland antingen

återvände till sin maka i Finland, eller ock med
döden straffades för sitt brntnn löfte oeb sin kall-

sinnighet mot Drifva. tyulds trollkonster berättas

äfven bafva medfört den påföljd , att Wanland först

fick en ifrig läagtan att draga öfver till Finland;

men derofter, då baas vänner och rådgifvare satte

sig emot denna resa och förhindrade den, öfver-

fölls of ea svår tyngd öfver bröstet, oeb slntligen

oväfdes till döds. Man sade då att maran ridit

honom. Wanland är den förste af de gnmle Sven-
ske drottarne, bvars graf Snorre Sturlesson i

Ynglingasagan tilltrodde sig konna oppgifva. Sve-

arna, aåger bon, togo Wanlnnds lik oeb brände

det vid den å, som kallas Skata, samt satte der

bana bootastenar.

Wauejvlot, Olof af, föddes d. 1 Jeni 1764 i

Gefle, vid bvars varf fadren var timmerman. För-
äldraroos sparsambet och omsorg satte dem, oak-
tndt det ringa ståndet, i tillfälle att upphöja sina

barn derar, genom den nppfostran de gåfvo dem.

Olof stnderade vid Gefle gymnasiern, oeb skicka-

des 19 år gammal till Upsala, der han, för fort-

sättningen af sin lärobars, till största delen måste
sörja för sig sjelf. Vid 25 års ålder ingick ben

på tjeaetemeaeabaeaa såsom extra ordinarie i po-

l*aen f 4er be* *nertnotarirkteiStt<g*M*i«» eMnt-
t lighet oeb verksamhet j så ; ett bnev*f*er aM. Jmtro

genomgått de mindre graderna t öv 1802 ntnnom-

i des till verkets chef eller polismästare, en befall-

aängji som baa, oekåodt -dess besvärligheter onb

obehag, likväl- syntes älska, och som han med be-

röm ianebado i 28 år till år 18*0S då hon, ålan

att önska det, ock, som det påstods, nian att ens

vela deref, flyttades till under-stéthållareplstsee,

för att lemna ram åt herr Nehrman. Sträng, man)

rättvis, ordningsålsbande, oottröttlig, var bao va~

sen sitt aasvarsfnlla värf, så vidt man icke deråt

fordrar högre statsmnanaåsigter och filosofiska idé-

er, bvHka Waaeqvist icke egde. Han a fled den

3 Joai 1834 såsom adelsman och nordstjecno-

riddare.

Vamolaaleje* Deras aatel öfver bela riket upp-

går årligen till ett gnnske betydligt aatal; år 1840
räknade man i Sverige 3,143 vansinniga personer.

Större delen af dessa vårdas hemma bos sina an-

hörige, och knappt en tredjedel finnos inlagan

på do hospitaler, bvilka egentligen åro bestämd*

för vansinniges vård oeb underhåll. Dessa inrätt-

ningar, en lämning från den katholskn tiden, grnn-

dn sig förnämligast på testassenten, donationer oeb

fastigheter, hvilka årligea afkasta öfver 12,000

taonor spaanmål, så att inrättningarna samtliga

Mskonnter appgå till aärn 140,000 R:dr om årnt.

Sedan någrn förntvarnnde mindre hospitaler för

vansinniga nnmern bltfvit beståmdn nit indragas,

bomma följande dylika inrättniagar att fianns inom

landet: hospitalet Danviken för Stockholms stad

och län; Upsala hospital, beräknad! för 175 van-

sinnign; det 2 Wndstenn för 250; i Wexiö för

150; i Malmö för 250; i Gotbeborg för 110; i

Bernösnnd för 50, och i Wisby för 15 vansinnig».

När nn person på allmän sockenstämma anmälas

såsom vansinnig, insändes baa till närmaste hospi-

tal, för att andergå en måneds profkor. Blir han

då icke bättre, ieteges baa för beständigt, efter

anmälan bos serafimer~ordens~gillet, som har sig

öfverstyreisen nf bospitalerna i riket anförtrodd.

För att konnn intagas såsom beständigt bospitels-

hjon, skall en summa af 50 R:dr ngld erläggas f

som, i händelse den vansinnige år fattig» åtgår ni

aockneknssan.

Waaetad, med Tolåoga, en aockea i Färs härad

of Malmöbos län, är belägen 2| mil N. från Ystad,

oeb tillhör 2 k), koosist. Åkern är mager, men

böbolet godt. Någon torfjord finnes, men på skog

år ringa tiHgåag. I sockoeo ligger frälsesäteriet

Wan$iad9iorp, 1 mental, aom ägas af en friherre

Wncbtmeister. 8ocknen innehåller 17 i hemman,

med 1,045 tabyggnre på en areal af 5,508 tonni.,

bvaraf 8 äro sjöar och kärr. Adr. Ystad.

Wnnsö» med Bärad, en socken i Åkers härad af

Nyköpings län, är beläget vid Mälnren, -£ mil N. V.

från Streagnäs, oeb tillhör 2 kl. patr. Socknen

år prebende åt biskopen i Slrengnäs. Till störrn

delen år deo en slättmnrk, med jnrdmån nf larn.

Skog fattas. Wansö bor fordom varit ea sär-

akild ö, ekiljd fråa fasta landet genom a. k. Elds-

eaadet på södra sidan. En Ut vassbotUo, aom på

Dei. IV. 29
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toMMMtf"*»*.' atoert 4ljén/ eatrifan , vttbjr anan

"ärnott ' S*cknen# U+rkn qva#står soda* kalbébka
tMeft, eeerb tUtbyggoV Man soe der ed attartaöa,

efcé* kiö tfflsfetas med dörrar* sae* lör dfrlgt bn
' m^o^ «3tf Och cfriimor om bvarandra, da ée-
tfa Me tullad: 1 et» skåp visar* lian tn MM,
fötest&lfemto Ofof de* ftélige, trampande på ett

troll, denkosjtt inneh&fter 84| Uti., med 7*6 Ii-

-IJ^^W |*a en äten* of 6^531 tunii., bvaraf *5
'>l#o sjön* bcb kärr.

WaisAe* ett säteri i Gryts socken af Skåne, 2 »il
T

t9. brfl tibfistfenstad, otgövee af tf mil., med oa-

fcrtyé*ai*o 89« mantbl fralstfc^rina ir. Ett kongl.

'slbtl, tom tidigkst af atlav i Sksne »kali häfta

btifvit bnfästédt ia^ vallar, grofvar och viadbryg-

gor, bar fordom här varit anlagdt. Hofvndbygg-
iäden, festan nrfeftet bregelbaadéfa , eamt på oitkå

'tadrtillkftlnméb, här oek ända ett Jfldrigt otse-

Wde; Ea 4tt af dess marar aro 2^ alaar tjocke.

Tvennn b>£erbygrader, ea park oefc f>ra alléer

"ton på tedeére tider anlagda. Äldsta kände äga-

rett» namn är JeJ> Begeanht (år 1423); mén på
ttbståf fcs bcb haft* söders tid tittbérde gården

etéä BiMé, den berömde agronomen Tycbo Bro-

tres' Morbror, bvflken afled som landsdnmåre i Skå-

ne (Sr 1595), och skall bafva varit aa lärd neh
bflötfd mail, som anlagt de första glasbrak oeh
påpperfbrb* i 8h*b*> oob baiake ftfvee i hétaDst-
marlfc Under denne egores rid, blef Wanåe med
Herm andra gtfrdor afbr&adt), vid> fältherren Jakob
ttitfdrfbsgénk iflratl * Skatte. Efter freden i Köpen-
fefcrranfir tmftom Wättåe tttl$venskb kronan sosefa

tefleriöfc för ftornbolm, btarefler egeidoméo blef

försåld (ill no Svensk mnn, doktor Jakobes, oeh.

sedermera tilrföM gretirga slftgten Petbo», som ägde

W* Ull år t?ö&. Sfsttämnda år tekök* af fH-

norre (C. A; H. HamUtoft, Öfvergick dea snart ge-

"ttdÄ gifte til» generalen friherre C. Adferfelt, som
anéfl Ir 1788, ecb gjorde Wanåe oeh Bifvaröd till

tidéikcfrnriites. GétfénV fröken G Adlérfélts gifter-

mål, år r791, med kentrenmfraten grefve Havs

f>r. Waehtifrefcter, tillföir godset sistnämnda slägt,

i livats' händer det äWu är. Parben oob trädgår-

Wb oåfla tfffealknikos 20 tdBol., t>di i déa sedoare

Viäfts 4Ö0 lamftar »pelle^inarar, koklådda med
persiko- och aprikosträd, vinraokor m> m. Åfveo

Wt 'Cåleiberv^irk «btfe% «4d gferlea.

WåtAHe tffatafÉÉlatf. Titi beredaade af ett cea-

tr^lförs##fi dit, t Mändelso af botdndefara, de för

kriget» förande belöH^a förråder skalle ktmia

kdmlirs öcb sältas i vkygtf, utan att binda eller

fb^lama "bärens röretser, beslöt komiBg Carl Jb-

tttfh å> 1819 ått på en o*l Wettern utskjotaode

bddé anlägga eb fästatag, der landets aaldrliga

beskaffenhet t betydlig mån «ioderläteade beföstaé-

det, så att, jebirfkrelsevis med fästningsverket»

Tymligbet, byggnadskWtbadeo blef ganska inskränkt

Ett gynnsammare läge för en dylik fästning torde

knappast finnas ittom något lind. Omgifven, ioom

éti afstlnd af 15 till 30 mil af våra falkriknéte

nt5fa vigtigtfste landskap, då ntdn ondåatager de

sydligaste, bvtlkå bafva sin vapénplbtb t Cbristi-

ånstkd, måste Wanft fästning atöfv» det största

fibVitid# tå Ibwtnisa^ bvarbeåstftioaf dénan r^W
kriget föres. Åt alla håll boéaa krigtföruånmbuiai

afatédaseleflirån^öledaa; n^mdefbarligen/aimråielg

étt eiMrteft dyén, tW oWm trakter äf Navikn,

örtergötalan*, S*ådaa«, Weetnr%ötMaed, Werav-

kandv ftalslaad oeh Bokualän, aamt, med b*g*1g-

aaéde af blott •# m\te InndvBg, äger den enabanca

fårbindelM med &*tf#rmaoland, WettmanlMd o4h

Vpland; Hen lik» fittbet kono* åtdra rnrrånar

af llfjrmedel samlas viédeana fättniaja;, Ht afraa,

i bäbdatsa af ett befaradt aafall met knfvnéstaden,

likets der befintKga redbarätter kanna iiwm några

få dagar flyttas till en i alla bäaseeadon säker

tervariégsort.' Bereemt anlades Wanä» fäetoiég

tillräckligt aflågeet neb ondandreget, fdr att Me
vara blottställd för en ieudes företa: oeb verk-

sammaste anfall. Vid ett nätmere betraktande

ftf det omgffvande landet» beskaffenhet, skaN men
flnna, att sbora svårigheter mtita eb fientlig krigs-

* bär, aom förtöfcdr frnmträaga genom Trendens

ovarsamma motk efter kringgå do stora: insjö-

nree, förutsatt att den försvarande båren är i

tillfälla att' abvända de medel krigskonsten erbja-

der till ett ibfirtltgtmotståad i dessa, f6t ett fc-
svarskiig nf antnren särdeles väl danasJe vrektar.

Briarbr mnn sig derjeiate, att fienden nödvändigt

•måste medslfipa en ansenlig belågrlngetmss, i baa-

delse hae ville gnrn sig till mästarn af e>aaéa

fästning , oeb avilka otaKga svårigheter derssed

ävo fårenåde, samt att nan från eget »and måste

blbvtn alla stan fdrnndenbeter , bvilkas forslande

djapt in i laddat är i bögsfa grad Äfventyrtiat,

al måste det erkännan, att en tjenligare ncb sä-

krare fårridiovt kbapeas» är tänkbar. Att tnan-

etänga éob ntbbngra ffistniagen är vät ej better

möjligt^ enär dertii» fbrdrades, att fienden ägde

Herraväldet öfver Wettern och oargrfvanée land-

skap. Den invnmdÉiagen, att då Wanås addé nar

ett så fördelaktigt ock säkert läge, den keanst

antändes till förrådsffclnts Utan befästaiagnr, eHer

önssn ntmmstone göras mindre starka, ntåetn Iftt

HöifäMa) eaär en klok rorsigtigbet bjoder, att Icke

genom illa beräkaad ncb oferStåadig sparsaatet

Bfveatyrä Ibndels dyrbaraste förråder, samlade nå-

der många års ted, med mångdubbelt storm kost-

nad in tastniaf/ans uppförande fordrar, för att i

bebofvets aHand' onvändaa; ty om ån ett inrmtsgt

bnlägribgsförntag MefVo i bög grad svårt att al-

förn, så tor det likväl ingalunda omöjligt förren

éeade att framtränga till Wanäs udde, ifall stora

netgåegar eller and* på förband eberakantlga

omständigbeter strnile aödga bären att lemoa va-

gen till denna sin förrädsort öppen. Vbm doana

då alldeles icke eller blott svagt nnfltstad, bi
skalle fienden bem&ktiga sig förråden, samt därmed
äfnen de vigtigaste saedlen för försvarets fbrteit-

tando, bbm nfvea om man ieke förotsätter sjtt

sådant fall, otan till neb med antager, nit nftren

haft framgångar, att fienden bWfvit stagba ntfi den

ena tråffaingen efter den andra neb att de mest

gynnsamma atslgtér låfvn bons fö^drvfrnnne ar

inodbt, men det lyckats blott en fieadllig »atrif-

-ktrps aW^påomtägar framträagn titt förtnenostee

Digitized byGoogle



e *to*,«tol*r atAaej beUi 4e'aaa*>i,*å

*kaU* li.Mw AenJelean iörraaVfl Jill Jtanea n%-
atoje* ttller, falla . i Jteadea* bönder*; «Nch. i .deexaa-

«*ce kRaskaren, am Än negranda, .aöegas.leeiiJa

.«£* nedan vanne /ösdeiar* för aftt abyde> *ina>ftr-

rfrdejv £katte derewet fieeden-, i thfttrak4»ft4*>*f

e\a syårigbeUr (MW aU taefell emot .Wanäa löat-

Aj»f nödaaedigft miit» eWfata , ÉöooUatt aii plat-

4*n vajra. starkt befaataaV eildeles icke CöraöJia att

bana sig väg dit, sa vore detta 4*1 elor*ta bevis

pe nyAtea af deaaa lastning, eoai, an gAag*f**:d'9i

jafrbäada till ecb »ed Afta teröa efbålle<*n Jieade

{råa försöket ett Jwträda den Svenska jorden

,

MKdftO ajelfvp dess .aeAäggaieg visar, eM det fin-

jaes bes aelianen en kraftig föresats Att försvara

sig i det yitersta. Reia koataadee Ar Wanäa **-
(aatning är beraJennd UH sågat öfvar 3 millionär

jfedr Bfcko, kflaruti inbegripas da sejanaar», sam for-

dra» för Applaraajtat af an banala»*, titt f$ffewr

nsyajttad kasern för atörata delen ej beläelniegs-

#J$rJ*>o, Äfvensow .för 4a afskilda befasteiagnr ,

apai S&mtoT Jtafvadföstaiagen ecb vid tillvägarna

Jta*n iippföres. Sedan a sea 481» acb 1Ö20 för-

Jt*f*daaq> na4er»ökniegae, röjoiagar, mätningar

etob afvägaingar blifvit gjorda, .börjades ör 1821

4e egaaJJiga fästoiagsarbätene» b»ilka sedan dass

åcftigea framskridit. Dea U Mi JSSa, då J*o-

,aang Carl Jotan med agaa kand lade grnpdstanen

Aill -den i»tora iefejtspoTVen i »riagmasee, ©ef kan

åt denna befästning namnet Cortsborg, för e4t *£-

dtjedaMt bedra sia föreUadeies .konung Carl JJUis

•Yfltpea)» Svea *ikes vapen består numera af en

afcöld, fördelad i fyra fält genom att smalt e&ran-

idadi kars, hyaröfaer midtuti ligger en bjettsiröld,

eom woebåller det farstliga Pente-Xlofviaka jämte

Wasa-vapaet, såsom deo an regaraade Jtonmagens

<eget sbötfemarke; men i dan .fyrdelda skölden,

Jl*ais samtliga fält äro blå, ligga, i det första

#eb fjerde, tra kranar af ^aW, Svea .rikas eget

SH^amla vapaa, aek i dei>andra acb tredje fäJÄet

ja|»fiager ett föi^ldt Juöait leja» <öfter traaaa fevita

taAröaipar, beteekMade dermed Götka rikas Jika

targamia vapaa. SköMen .är täckt' af ^q kaagsig

Jcjeoa, omgifvep a»ed kedjaa af KpagL Maj:tat jar-

,4ea a,cb appburen af tveaaa apprattsiéeade lejto,

begy* kraata aied kaaglig kraaa, aegge mM 4ifl-

. baka^äida bofvaiea, oppoa.gap, atsftnftajkta Jeagor

.
t*sk dabbla aparättsläegda »*aa*ar« Vadar Svafi-

. }p* medeltid #*r rM»vapnat,epM så ibeekefferft,

*U kaaang E^k dfn deiiga fdaH föreställdas, ;bål-

. Jaada i kägra kaadea ea faaa ock. i >dea vaaalra

.«a ffikpid, sam afa^af ftra Jcraaar. Under oaioas-

Mdaa förda ,Daaaiarks koaaagar Sveagas (Vapan i

.^U sigill, sa ofU da Ullik.a iaaabada Sveriges

krona, och satte då §«ert0e»ivapea i aadra fattat,

andar det de 'läaojDQaaka väpnat intaga titt fö#-

*&, rfiarl Kaotssaa var dan forsla, soa» .indelade

, Svea rike» vaa^n i fyra falt, aaaam äaaaär bfik-

iigt, aeb sAUa då Svea rikes viapaa i föaata «ach

tfjae*aiiM*«GötbaTvaaae^ i aadraoeb tstdi«; baar-

- jearteibaa i anidtaa iasatte en JbjarUköM nsad /båt

* i#H#mkW aoade-åtteaseiler^aaas^^tftdafae-

••f^wif^K' # "^^^w^»fv ^sw*jwMaoaaa^t "rvw*w ^m^vp ^w^^^a^

•jm< med kaaeng.firi^s. bil4fiiti^.4B#a. ioU# a&taa

aiea ajaa ,shöldaji^kai» ;>(BaaplvafKJdearMraHSta/a

j^tta ^arta ,ijAbiad-i g#4^ fäVA, aflb, daa y#gre 6Aa-

rvn flaiafm vapaa ?aa» P^aW. 4K* J>agrsMglaa..|äaaa

pyMfrr). å%skapa«ia,bffokada!aj ayU^ aoaat aW*-
-s daawke äp dMskaosmpaeti^ajen nsärWig^ iär t att

deo bögasadiga fTtobiäka^aa^Qbaa^eagtsaoaQMia-

aliaraa, speo 4d,aat«g^oa4aa ff «ik*löcastaa-

dera, löt i aiitt insegel aatta. sig, sjaj^ med krapa

på bafvadat a«b spira *amt rikaäple i.jbanderna

b^ilkel e^aaipel Äfvea ^äijd*s af , haaaraf^rtiiadaf

a

JaJcaJi IM&soa. ftastaf Waaas. söaaf P>i4jj»de t sa-

aa4a karl»gar, i dp ,tva öfve&4a fäMaa Svea <aah

^GöMia .vapea; >maa i 4^ aadaa, fäfttea ,siaa barlig-

; 4ö«aas vapea. Såson» knaaprias, b»4e GaMaffU
. i4alf i da ivaaaa iifvafsVa fälksp af raitt sigill

£aaa aeb GJHba **tmt+ mfi* i dia fraan» aadeaajta

fMande, Waatwaojands acb bladen- Äeyels; n—
ftru^aft aU, afbOda sitt sköldeaiarka,, 4ft*agtj£ve*t*f

ea sk#W i aina iasagaj^ ikar först ii bQr^aaiaf isat-

töade 4rboadra*et .ap^oaMait» pa å>W»ta akaWaaaa
som förekomma på gamla injagel* åaotJiäatAailll-

4ajes 4rahaaMga; man iia/va jaCktaband alltnasr^a-

jat ,eifendas (aedaol*U t »åadt de .ea töf *&&> i*-
aibaa kjestfa/oiiga. iDa ^fro eek i ibörian, a>yejaet

eoida, (oab ^nan finnar .på da öhMa iSveaakajva^M

^äUaa jner-än/e(tt :falt, «rab längre ^a<n iSällao aaar

äo tv^. Braket att isamaiaa/oga.leiiaifölt.ärkom-

- ,mei från otiapdet, sösdaJasifråa/TfsWapd, acb bafle

4 början m# ^ppniog aawf, aM 4ej>» saai bada

aiåoga aaor, ivitta ,införa ; aUa ^tas aeb aia-.aiaV

4e#nersiagis «kpldeat^rken i aMt vapaa. Poya,éa>-

, «aag Gastaf I:s tid finaar «ian ej i a^gai Sveasjct

•adlijgt vapen >aver äa fy^a fält saajmaiMiäMdn , .acb

i iaiet sådant aågaa bjartalaöld. jSå .ayUjaéei /W-
akap Otto Olofsaan Sviabofvad i iWesterås ti ajtt

, iasegeJ sin faders Stjefaa^vapaa aaji<»in mev» Svijp-

bafvnd-vapen, så att stjeraaa »åtog %f& fält ocb

aviobofvadat 4e bå4a aedrav iFkca bi^kapar ,«id

Majalas ,af påfvatidanopHignda aick iitdala swaivaaiBn

i fjfa ftlt, aålaadai, a4t attftefs ^ler ^era» ; dam-
.byrkas .sigejater tlnt^ga -4vå.iflll« «cb deraaiaget

vapen de Wda andna. iTöfat aftar &tik joy» itid

började böertsköjdar i /grefliga 4Kb fwbe,wiiga tHa-

- peo btffva ajlraanna. Vanligen bastado vira irr-

aders sköJdemärJka» af aakla .ask ^aljafelmt iiaii

. fiöramål, såaom ^fÄd» Wf, rasar,, b^tar o, d^1.

- iF^rst i .seaereutider började qU^adpka^l^r idtktade

4jor aah.skepaadaf, isaaoya, lajan^ >gri>ar o^bilua-

, ,kar iattt »anvindaadi va^Dejn^ Vaaligea adaai.daésa

- aå »baakafiada, aU aamwH ,Hkaaaaj Hillkbaaagafsaaf

. a|aKva vspaet .(araies ,f^/aa^>^åaam^aeaipai^is

; var j^padelaenibasida gajala.aOgterna '0»pst^eraa,

. Staabock oeb. Saarm» iHaad watjet? .iavgar ibe-

lUAffar , Aar ; 41fat , alllid , varit .SaeMkaaaas taaofft-

; färg, likasom nödt PalaokeDs pck afwarii tyskarnas.

.Åfvaa flöWach ÄÄ»rt r.saBU aftaadaiQ aödt, hilfver

l aÄer ;bv*U . toch gtöftt igaaaanes.sta^dqtn på/de

1 Svenska väpna» iBcnjM^iatl^tftnvaiuajKOlåenjaaita

bjel^i aab kjeJmarydned, ba^jaaMaitfbå^U^rspBang

från de gamåa Hddaaayajaaw vtd /kvifaas /anst^diiada

lasaajaied flitariOOat itiiMiaAaiig^la^alig.a^åat-
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-före satte öfver hjälmen en hop figurer, som träd-

des öka riddarens antände; bvarefter dessa pryd-

nader sed»o blefvo ansedde såsom tillhöriga vap-

net. Krona Diet bjelmeo ber på intet Svenskt

tesefel blift it begagnudt férr, ån grefliga ecb fri-

nerrliga värdighetenia i Sverige infördes. Grefliga

ecb friherrliga kronor samt adliga kjelmkraasar

•fcafra sedan dess i Sverige varit allmänna. Med
fa undanta*; plägar ock hes oss ett greOigt vapen

fféra tre hjehnar, ett friherrligt två och ett ad-

ligt en. Såsom sköldhållare nyttjades i gamla

Svenska vapen aldrig andra bilder, än mennistcor

- och englar; men i de nyare bafva ifven allehanda

djur, såsom t. ex. delfiner i det friherrl. Sach-

siska vapnet, för prydnads skall dertill blifvit an-

vånda. Åliggandet att tillse, det ej i Svenska

vapen en mängd olika figurer måtte hoptrångas i

en sköld och ett fält, åfvensom att förekomma,

det ej någon ny adelsman, ntan'serskild tillåtelse,

må upptaga en annan slägts vapen, om den ock

var utdöd, tillkom i slotet af förra århundradet

en enkom dertill, under namn af riks-heraldicus,

förordnad ämbetsman.

Väpna. De stridsvapen vårt fädernetlands inne-

hyggsre på olika tider begagnat, bafva varit ntaf

ganska olika slag. Landels äldste bebyggare,

Lapparne, använda inga andra stridsvapen, än de

pilar och spjut, försedda med bvassa uddar af

flint steo eller ben, bvaraf de plågade betjeaa sig

på sina jagter efter ödemarkens djur. Deras ef-
'• förföljare, Jötnerne, likasom' öfriga Keltiska folk-

alag, begagnade kopparvapen, eller svärd ocb sköl-

dar af brons. Desses besegrare, Götherne voro
* de förste, som uppträdde med jernvapen. Stora

stridsklubbor nyttjades äfven länge af bönderna,

bvilka åfven ända till sextonhundru-tulet kommo
' med sina yxor, eller de förfärliga s. k. pålyxorna
' i striden. Båge ocb pilar samt långa spjut voro

ifven länge begagnade st ridavapen, ända till dess

' de , efter eidgevåreei införande i början af f 400-
' tetet, småningom upphörde och äodtligen mot slu-

tet af 1500-talet alldeles bortlades. Enligt lag

'borde i äldsta tiderna hvarje fri man vid adertoo

års ålder vara beväpnad med både haggvapen och
- Hfvapen, (anfalls- ocb skyddsvapen), då han gick

i strid. Det beter nemligen: "Nu skall bvar vi-

gher man, som atertan åra gammal är, bafva fem

Polkvacko, Svärd eller öxe, Järnnatt, Sköld,

Brynja, ocb Bugho med trenne tolftom arfvä (pi-

lar)." flum en val utrustad kämpe nti elfte år-

hundradet såg ut i hela sin rustning, finner man
någorlunda af den hos Stnrleson förekommande be-

akriraingen på Amliot Geflina från Jemtland, bvilben

kom till Olof Haraldason kort före slaget vid

Stieklastad. Han var nemligen försedd med en

god hjelm, ringbrynja, röd sköld, ett skarpt avärd

ocb ett långt spjut, bvars skaft var inlagdt med
guld. Olof Haraldsson var åfven nästan Kka be-

väpnad, ty ban bar en förgyld bjelm, ea bvit sköld

med ett kors af guM irilagdt i midteo derpå, och
en stridsyxa i banden; vid hans sida hängde ett

" skarpt svärd, bvars bandtag var skadt med guld.

kallades i ferdoa tider de eer-

skftéo tjeeare, tretlka hade den fortrosndeiyanna

att föra en riddares eller vapueres sköldar, ejer

mar eller vapen vid torneringar eller strider, él

deesa vid något tillfälle anades. En vapeadragare

åtföljde gemeuHgen sin herre vid alla åfventyriita

företag, påklädde och afklädde bonem rustemgts,

tog hand om hons stridshäst och. deltog i stridens

faror. Dessa vapeadragare få icke förblandas ned

de fordan s. k. väpnarna, ehuru båda på Latin be-

nämndes armigeri.

Vapenans benämnes, än i dag de förstugor, som

finoas, vid våra flesta kyrkor och bvilka på ses-

liga ställen till ocb med utgöras af serskilda st-

byggnader. De finnas i äldre tider äfven beaäna-

da Wåpenkuå , Kokenkm eller Wdkenkus ocb dast»

benämningar får man ännu höra i vissa trakter.

De voro fordom bestämda för det ändamål, på en

tid då allmänheten ännu plågade alltid gå befip-

oad, att deri aflägga de vapen man burit på vi-

ger och stigar. De utgjorde således det första

medlet, som de kristne lärarne i Sverige begag-

nade, för att förmå landets vilde inbyggare att af-

lägga sin urgamla sed att beständigt bära vapsa,

och långt innan man vågade offentligen förbjuda

vapnees allmänna bruk, sökte man åtminsteae i

någoo mån inskränka detta .genom den förklarieg

,

att de kristne, då de gingo att dyrka fridens Gud,

borde, innan de inträdde i sjelfva helgedomen, af-

lägga stridens vapen nti det ntanför varande va-

penhuset.

Vapensyner kallades de allmänna mönstringar,

aom å koouogens vägnar nollos inom serskilda

landsorter, för att undersöka huruvida alla frälss-

män rigttgt fullgjorde sin åtagnn rusttjenst. Des

frälseman, som vid en dylik vapensyn befaaas ej

bafva hela sin rustning ocb sin bäst i fullgod*

stånd, skulle enligt lag förlora sin frälsemaoaa-

rätt ocb skatta lika med bönder. Emedan det

egentligen var vid vapensynerna ^ som bristfällig-

heter i ruattjeasten snarast röjdes, är det lätt att

finna, att dessa föllo sig besvärliga och geras

undrekos. De nollos derföre ofta ganska oordeat-

ligt ocb stundom på långa tider alldeles icke. Ko-

nung Erik XIV höll, under sin regering, ellvarsssi

hand deröfver, att hvad allmänna lagen ocb enar

• 1562 utfärdad rusttjeostordning stadgade om va-

pensyners årliga hållande noga verkställdes, ocb

detta var en nf de många anledningarna till adelas

håtskbet emot denne konung. Hans efterträdare,

konung Johan III, handlade utan tvifvel adeln mera

till bebag, då nan under de första tio åren af sia

regering icke höll oågon enda allmännelig vapen-

syn. Väl både han några gånger utfärdat påeod

derom, men, såsom hnn sjelf yttrar sig, allt Msf

likväl rorsommadt. Småningom upphörde vapen-

synernsN all delea att hållas.

Vapent»!*, eller Tingtak, kallades fordom det

serskilda satt att gifva sitt bifall tillkänna till ea

ny lags antagande, som bestod deroti, att sedaa

lagmannen på tinget förkunnat innehållet af det

föreslagna lagstadgandet, oth derpå framräckt sitt

avärd eller spjut, de förnämste på tinget närva-

rande personerna vidrörde ödde» deraf med sias
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kinder oeb hégttdftgen fertrlarede ett de i^IUWo
stadgandets föreskrift.

WaanJ», annex till Söndram, år beläget £ mil N.

V. från Halmstad. Rådande jordmånen är sand och

aendmylla, ocb skog fattas. Kyrkan år af sten,

46 alnar lång ock 18 alnar bred, mod eo altar-

tafla af Hörberg. Bakom altaret ses raltmerskal-

kee 6. B. Staél von Hoisteins grät, mermarkista

ocb gipsbild. Bland foralemningar märkas Trskö-

garne och Skdlmshögen, i bvilka man funnit urnor.

8ocknen innekåller 24 { bemman, med 460 inbyg-

gare pi en areal af 2,661 tunn)., bvaraf 100 åro

ajöar orb kårr. •

Wart* annex til) Skärstad, är beläget i Barne härad

af Mariestads län, 3* mil S.S.V. från Lidköping.

Jordmanen är lera; orten år skogtös ocb åker*

braket är befvudnäringen. Kyrkan är af träd.

Socknen innehåller 10 * bemman, med 415 in-

byggare på en areal of 2,361 tunnl.

Varaktig* Så beafimndes fordom en yngling, då

ban förklarades ej mera vara bara, utan vara upp-

tagen bland mänoens lag. Vanligen skedde detta

vid femton års ålder, den ttdpoakt, då i fordna

tider en gosse ansågs vara kommen till myndig
ålder, och/ sjelfva förklaringen försiggick alltid

med en viss högtidlighet. 1 bela slägtens närvaro

dfverlemnades då åt den, som skulle varaktig för-

klaras, fulla vapen, bvilka han sedan egde bära

aåsom andre män. Ifrån den stunden upphörde han

att vara Öfvermage, fick. vittna på tinget, och

koode uti allt råda sig sjelf såsom en fullmyndig

aian, utom det att ban, så länge ben bodde på

*u> faders gård, atod under fadreas lydnad, bvil-

ket beroende alltid fortfor, huru gammal ban än

Wef, och ej upphörde förr än han leinnade fäder-

Bohuset. Ännu några år före sin död, lät konung

Carl IX högtidligen förklara sin son, den unge

prinsen Gustaf Adolf, för varaktig, enligt foregam-

mal sed.

If/mrberajf en stapelstad i norra Halland, år be-

lägen vid Kattegat, 6£ mil ifrån Halmstad , och

ar don andra i ordaingen inom Halmstads län. Sta-

den bar fordom varit medlem af Hanseförbundet, och

tid efter annan varit anlagd på tre särskilta andra

stållen, bvilka numera kallas Äldsta Köpstaden,
- Gamla Byn ocb Nyby; efter en brand år 1606,

blef den anlagd der den nu är belägen. Slottet

år urgammalt, ocb blef åren 1434 och 1439 af

Bagetbrekt intaget från Danskarne. År 1565 för-

stördes staden, eller det då så kallade Nyby, i

grund af de Svenske bårforame Clas Boje och

Jakob Hinriksson. År 1569 belägrades åter sta-

den ocb uppge fs då till Danskarne under Daniel

Aatoaow, bvilken likväl nåder belägringen stupade,

ocb bar efterlemnat sitt namn åt Daniels-klippan,

kvafest ban af en kanonkula blef träffad.— Jemte

jordbruket, åro .handel ocb bendtverkerier stadens

bufvodnäringar, bvilka sednare dock synas vara i

aftagande. Tradvirke, Jaggkärl ocb bok>ståfver

åro ulttrsvarorea, särdeles på Skåne och Norrige,

bvaremot spannmål samt torr ocb salt fisk införas.

Hamnen är god, men blottställd för oppgrondnin-

gar 4fråa häftat. Slottet eller fästningen begag-

nas na till fängelse ock korrektionshus. Antalet

af stadoas handlande w år 1844 30 med 25 be-

tjente. Den staden tillfcöriga jord utgör 10 hem-
man eller 1,742 taonland, bvaraf 3&0 äro åker,

508 'ém^ ocb 854 skog ocb utmark. Korn, där-

näst råg och potäter äro bär det allmännaste så-

dot. Dess statsbidrag nppgår inalles till 9,23

1

R:dr b:ko. Stadens folkmängd utgör 1,670 per-

soner. Tillsammans med annexcrna Lindberg ock

Torpa utgör staden ett regalt pastorat af i:sta

klassen.

Waraeraje köat rakt inom Hallands län och Gö-
theborgs stift, innefattar 2 al åder, Warberg ocb

Falkenberg, samt 29 socknar inom 13 pastorster,

som äro, Hvalinge, Stamaared, Skällinge ocb Nöss-

linge; Warbeigs siad, Lindberg ocb Torpa; Trqslöf\

Hunestad ocb Gödestad; Grimmelhon ocb Rolfstorp;

Tvååker och Spaonarp; Morvp\ Falkenberg ocb

Skrea; Winberg och Stafringe; Ljungby, Alfsbög,

> Sibbarp ocb Dagsås; Okome, Köinge ocb Svartrå;

Fagered, Kjällsjö och Ullared; samt GåUared ocb

Gonnarp. Af dessa pastoreter är 1 (Hunestad)

konsist. , 1 (Grimmelhon) pair. samt alla de öfriga

11 regala. Folkmängden i socknarna uppgår till-

sammans till 23,324 personer.

Warnr» ttttdlta, var en af den upproriske Erik

Carlsson Wases bofmäa, bvilken, efter nederlaget

vid Oppb$ga färja, flydde med honom ned till

Göthn rike; men bärunder råkade ut för den skym-
fen, att, ehuru fullt beväpnad som ban var, blifva

tillfångatagne af en rask tjenstepiga, bvilken läm-

nade bonom uti den förföljande Dalahärens hän-

,

der. Detta omtalades länge i bygden, såsom ett

bevis på den slagna bärens utomordeotliga för-

skräckelse.

Varajaiaor, n/araasattelrar. Så plägade man
fordom benämna gamla, långt inne i skogarna bo-

ende qvinnor, bvilka allmänt ansågos och sjelfva

äfven ofta utgåfvo sig för trollkunniga, samt trod-

des bafva skogarnas alla vargar under sitt skydd

och befäl. Sådana gamla qvinnor fruktades myc-
ket, ock den, som, då haa gick ut i skogen för

att jaga eller fålla träd, mötte en sådan på någon

skogsstig, var alltid fullt öfvertygad, att någon

olycka eller åtminstone stor förtretlighet skulle

bända bonom under bens skogsvandring.

f/arajéa (Caois Lupus) börer till rofdjureo, är

grå ock gulaktig på nos, ben, örontrakt ocb

kropesider; bar ryggen blandad med svart; spet-

siga, uppåtstående, utvändigt gulbrunn öron; lång-

hårig, i spetsen svart svans, som räcker nedom

basleden. En gammal banvarg har i längd från

aosspetsen till svansroten 4 fot, ocb i böjd ofver

bogarna 2 fot 9 tum. Uufvudes längd är 12 tum,

ocb bredden öfver pannan 6£ tum. Fållen består

dels af mycket tät fin ull, dels nf långa grofva

bår. Den yngre vargen bar mera avart färg in-

strödd, dels kring undre delen af halsen, dels på

öfverbenet. I Sverige förekommer vargen ända

till TO:de breddsgraden, kommer björnen närmast

i storlek ; men är ojemförligt glupskare ocb skad-

ligare än denne. Sannolikt bar den från Ryska

riket, der kan talrikt finnas, inträngt till Skandi-
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• 4fivven, ^ ^Mttn^HD». tmt isöder 4*11 och

#ed stOftdom i •'Skåne, samt i eerr ända opp på
fen siiöbeteekte fjällryggen. »6m sömn»re* håller

arg vargen inom Sverige i skogen, oeb börjar

'•erst i NoveaJber månad ott utflytta Ull äter* be-

ledda trakter, mest rYweoreitllt söder, eUer från

oerdvest mot sydort. 6eéeo Doletfvee tillfrusit,

'stolt mata i éfra Gestriklsad ej veca särdeles he-

- oväred af vargar, ty de begifva eig då fläckvis

längre ned på slättbygden och vi* fcefskueten,

bvarest de, sedao bafvet tillfrusit, ofta göra pé-

lelsnmgnr i skärgården, oob vandra tåegt otåt
; tafVet. Bette pttigar mest ske i Februari raéeed,

Otto skiloegarne utgöra då deras dagliga föda.

Stondom, -då isstycken noder storm bryta löst feån

den landfasta isen, drifva vargarna på dessa ut till

sjös, löpa af och an noder förfärligt tjut, då de

ne sig utan räddning, och embounna slutligen. Mot
- våren draga de sig s4jes* tillbaka till skogarna, ror

ott der yogla. Mot slutet af Augusti ecb början

Of September törja de åter visa sig i bebodda

frakter, odb anfalla én mest småboskap. öm son-

meren troffas de vanligen ensamma, eWer eok mo-
dren med sina aagar; men <om vintern slå de sig

ofta flockvis tillsammans, och ströfva omkring ef-

ter ref. Farligast öro de, då de om vintern i

stark köld eller yrväder saasla sig i stort antal på

slätter eHer tillfrusna sjöar. Särdeles mot afto-

nen eller nattetid äro ée då stundom så djerfea,
1

'att de angripa hästen för slädan eller anfalla och

flöda människor. Man bar dock anmärkt, att var-

garna i det södra Boropa, under balla oob saéfulla

vintrar, äro långt djerfvare oob farligare än bos
' oss. I Gestrihlaed bände likväl under vintern

1820—1821, att 9 eller 10 barn och ungdom
trtefvo ibjälbitna oeb uppätna af en feNiilekeo varg,

som dessutom anföll oob illa bet flera fnllvaata

och starka 'personer, till dess ben ändtligesi i April

månad fälldes af ett skott. Men tror, att denna

ovanligt djerfva vorg under sin uppväxande tid

en längre tid hållits bunden, sedan kommit los,

och, genom vanan att se människor på nära håll,

1

Mförforat sin naturliga skygghet för dera. Hans för-

sta roF Tar ett treårigt barn; men sedan bief han
* aift djerfvare, och skydde slutligen icke för nå-

gon. En gång tömda vargar äro således, när de

komma på 'fri fot, farligast af alla. Vargen år
' 'eljest af naturen feg oeb 'Mttskrämd, och endast

honger oeb köld drifver feeoom till en förtviflad

djerftiét. Hans faktor fin, och bad appvädrar sitt

rof på ett betydligt afståad. Skogens infödingar,

' såsom renar, elgar, hjortaroch rådjur, äfven råf-

var oeb gråflingar, samt smärre djur oeb logier,

- såsom harar, råttor, tjädrar oeb orrar, bl i fva ella

hans byte. Äro vargarne många* kanna de till

Och med anfalla oob besegra sjelfva björnen. På
betesmarkerna angripa de grisar, svin, får, get-

ter, kalfvar, kor och hästar» bvilka sistiiämodede

förstå att omringa oeb jaga i kärr, tiM dess de

der fastna, oeb uppätas då af vargarna flockvis.

ÄfVen hundar, som stå i fesad, bHrVa of dem < ej

sällan nppätne. Detta djurs lätthet vållar ock, att

det på skarsnö ttftt upphinner större djur, såsom

,olg, bjoi*>otjb i4*^b^a ea*** lammet *id<*u*sje

steg sjunka ned i saöb. Uppbaanrt, år et* eådeot

djor genast förleeadfc, åy vargen /bitar drti atev-

mea, oeb snäppor det oj iaaea det såöreor Ull maf-
fcee. tieegrég, går vargen åfven på .åteJ» och anas

eer bonoaa stundeei upogrofva lik tar feycbogår-

darea» ttoaea gar dfägftig i 9 veckor, oeb fram-

föder i otalet af April eller börjse ef Maj b~+t
evotfaktign blinda segar. I de trakter, dar bon

yeglar, gör ook vargen på boekapedjat särdeles

skada. I 10 dager äro ungarna bålada, oob mo-
dren daggar dem i 6—8 veckor. Vorgees etro-

tande sker grundligast genom att uppsöka årans

ryor oob döda otogerno, till -hvilket äradaiaoJ JÉm
aaer oob borgssltfefvor med beadorees taVlbjeJp

måste oppsökas. -filjeet fångas .eller dödas vargar

med ekaMgång (se. detta ord), varggård, varggre-

par, »argsoxar oeb på dera sålt. Hans skina

nyttjas till mottar, nelsar o. a» tv..

Warsjeatla, »«*«*r WJåtsodsss» föddee 4. *2
Sept. 1717 i Soeoe eesteiat i Jeestlaad, 4er bstos

fader var kyrkoherde. {Jndeimissd of faeeooi och
i Frösö trivialskola, både han redan Vid 14 års

ålder hunnit det mått af konekaper, att bans M-
rare tillstyrkte haos försäodande direkte Ull uni-

versitetet, utan alt genomgå den vanliga kuesea

vid gymnasium. Eadren ansåg det likväl för tidigt

att släppa gossen nt på egen band, bvarföre bon
skickode* till Heraösaed, vid bvars gyssoasium hon
tsllbragte tvenne år, innan ben afgick till UpanJa.

Både bans eget >oeh bans faders syftemål ver, att

ban bar akalle bildas för.det sedlige otåodet. Ho-
nom .sjelf ovetande både likväl redan i barnnirra

•bans siaae förberedts till ea anaan lefeadsbana. Vid
on total tmåaförmörsxelse, som idtrasTade d. 13 Sobr.

1799, bada bans far, som icke var okunatg i »åt-

skilliga veteaskepigreaer, oeb däribland äfveo i

ostffooomiea, fästat bans uppmärksamhet på 4etta

fenomen, och dervid sagt honom, att sådana kände

på förband a"f dea lärde beräknas, något sosn, aå

mycket intog och förvånade gossen, att ^ntrjeået

deraf aldrig förgick, otao förmådde honom ett

etodero raatbemaJtikea, likväl ondast i beräboing

att kunna bli en försvarlig matbeaaos lektor i tter-

nösand, tills vidare högsta målet för hans oro-
lystnad. Då likval denna syssla ännu icke var le-

dig, och han nåder tiden sökt oob erhållit ea £-
losofisk adjooktur, började ban efter band ofver-

gifva tanken på .det andliga ståndet, oob denna
tanka blef helt och hållet verklighet, då veteo-

akape-akademien, seoi långe fästat uppmärksoeafaet

vid bans mathematiska kunskaper, samt baaa skrif-

ter oofc forskningar i astroaoaoen , år 1749 >kaUbde

. faonom till sin sekreterare, efter den alltför tidigt

aflidae Blvias. Denna tjenst ibostridoo rban ii.iS*

år, eUer anda tHI sin död, d. dB iDec. 178^. a\l-

nVig' bor okodemioa så lång tid haft saeamo sekre-

terare, oeb sällan, i fall ens någeanto, on, som
med mera nit egnat sig M deas gage, Ufiigare

omättat allt, som kunde befordra dot t ooUpoUli-

gare arbetat för elit, som xrörde bonoe, oeb eår-

abiMt bans uppdrag, samt spå iett varkaaramaro oeb

haaianaro sätt uppfyllt alla <alermed iöraaada ål^g-
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Under sia emeeemhlépptattdde ben årens

bostfidée obstfnvafiooeraa på ubaeeva-

eeb sysselsatte sig med vidlyftiga roruk-

'lÉiégar i många, tBI kaos* vetenskap hörandes äm-
«• sia, värdete* oe» Jopiters, drabanter, Ben oroåiua-

oe* af ÅM Fredrik tfll Nomtjeroe~ridéore, eeh

veidet I»! Mamai i flår» utländska lärda sålfekap.

Vveane eförsbrjda döttrar, Ma bao eftalenrnede,

försågo» af Gustaf UI »ad en anständig pensioo.

Wm^aj^wåa^ Dermed förstås reserv-trapper, som
da rustande vid utomordentliga tillfällen åtagit alg

. mil prestera. Namnet vargeriag förekommer först

• i keogi. stadfästelsen d. 11 Jea. 179*, då de ra-

. ätande vid Narra ach Södra Skånska kavnlfteri«-re-

gemeuterna uppsatta en vorgeringstrupp af 1000
anan, användbar ej mindre till rikets försvar, ån

till daasa regementens rekryterande vid förefallaade

befaof. En sådan vargeringskarl borde vid anta-

gandet vara maober, sant oessetem på viss tid

om året exerceras.. För att ej Kgga rustbållare

till last, borde vargeriogskarlen, då hea i rikels

tjenet ej var kommenderad, taga årstjeest. I ©f-

riejt försåg» vargeriagstaaaakapet med beväring ach

utredning, samt uader tjeestgöring med förplåg-

uaag af kronan, lika med det ordinaeie manska-

pet; mim beklädoaden bestridde rusthåttunie emot
sedlig ersattoioa> af kronan. Delta sätt att me-
oolst reserv-trupper hålla arméen i tjenetbert skick,

kade redan år 1741 bilfri* införd! , då samtliga

iodeleta re^ementerna bjefve ålagda att för bvarje

aomimer barva ea rcservkarl i beredskap, etk evil-

kea författoioe; aadermera d. fr Man 174» förnya-

des; mto därefter é. Ib 8ept. 175t inskränktas.

Dessa grnndsatser tstlalmpade& sedermera i kréga-

bollegri cirkulär om vargeringees dppsbttande vid

rodeldta regementeroa d. 25 Jaa. 1790. Mea se-

dan riket» ståader , efter det aya statsskickets ia-

féraade, åtagit ug ea allmän- beväringsskyldigbet,

bief äfven vargerisjgsmanskapets uppsättande öfver-

Aödigt, hvarfere det fcfven upphörde genom kongl.

kungörelsen d. »7 Okt 181*.

sjlaarsiajåWcl* I bvatje seekeo, der det tarfvas och

abe kaa, skela alla, som der bo och jord äga,

bear efter sia egodel, bygga en varggård eHer

vwggrep, oeb dea skall fjärdedelen af socknen up-

pehälle bvar sitt år. Toepare bjelpe bolby deras

att bygga ocb uppehålla. År det ödesjord, då

bålle den varggård uppe, som ängen alar, isråa

de* dag bao den slagit ocb åvet om ; eljest bygge

bala socknen fö» ödesjorden* ålommer ej dan,

rom kallad varder till denna byggnad, bote 6 mavk

acb bygge , ej dess mindre. Förtal ler varggård,

böto dea ftjerduifc 10 •damr, som eppebålla borde,

oeb rätle den åter upp. Fdrsnmmar någon ain

vakt oeb arbete sitt vid' varggrop, då ban, varder

tillsagd ett kalla der bete, bote fot hvar dag 1

-dalar; ock den det uppsatta bete ersper eljer rif-

eer noder, bote 3 dalar. Förderfver någon varg-

grop, bdte 10 daåar och rätte allt app igea. Ke-
aongeoa befrJJaiegehefvanao skela höra baradsbo-

erne, kamvide de vÄje befrias ifrån olvaanämade

. skyldighet emot erläggende af 8 ak. biko em året

< tätt jaajtbaasaa af bvecje kalt

iende b joréeaé aoterv ocb af rmrmra mantal i som-

ma rorbållaooe efter dere* Storlek; mea viljo de
icke åtaga asg damm afgift, måste de fullgöra lar

geat stadgande hårotianaa.

Yaratot eo art eller varietét af lodjuret (Fe&s

byns.), är grå etter brun, tecknad med wartektifa

fläckar, bar treas» lbtt stående svarta atreok läng*

ryggen, samt ea kort svart spets på svansen.

Des* längd åtgår omkring 3—4 fe*, oeb svaoeen

omkring 8^9^ tom. SMta rofdjor ir det: enda

till • tigeraiägtet bärande vilddjur i Sverige, och
förekommer i skogen» inom de flesta landskap af

Skoadioavien, talrikast i Svearike ocb Norrland;

men är ej feaaen ofveoom poJrirkem eller i södra

8kåne. Lodjuret uppehåller sig t täta ocb ber-

giga skogar, der det fiaaer passaade gömställen

ocb tiUgåag på viidt. Hao ligger der vanligen

stiöa i oågoa bergsklyfta, oeb är i skymningen

etter gryningen mest i rörelse for att söka efter

rof. Uppstötes en lo fa milj af jagtkuDCar, pläga

ungarne genast söka sin räddning i träd; mea da
gamla flykta undaa, och hannen måste då oflta

mage förföljas , iaean baa kan upabteaas, ech sten-

dom, aedaa bab tröttoat, tager afven ban sin tåU-

flykt i träd, hvarifrån bao sedaa, likasom bjot-

nee, nedstiger baklänges. Ilaas föda bastår oi
ai Iekande däggdjur ocb foglar, ocb om vintern,

då bengern drifver honom, går baa stoadom äfven

på åtel. Likosom kettsiägtet i allmänhet, griper

baa sitt rof med ariorna, rifver opp halspulsådror-

na, dricker först det varma blodet, förtär sedan

djoreUbJodfellasU jooaamäteo, och slutligen afven

mer eller mindre af kottet. Barer ocb o>ttba

mioere djitf fortär han ofto med hall ocb bor.

Träffar ban tama djur, såsom får eller getter, i

ekogen, dödar barn ett etort aetal af*dem, innan

bao bOrjar förtära; men höader det honom eför-

modadt hoppa i m> fälla, hVarifråm ban ej kan »und-

komma, mister baa gcaast modet, ocb anfaller åk
ej ens de svagare djur, med bvilka ban baner ug
var* iaetäagd. Nageo glång^ skall loen äfven viaa

alg i byar och städer. Lobeaan framföder i Maj
eller början af Jeni månader 2 eller 3 ungar, och
lägger dem i någon bergsskrofva. Jagt efter lo

företages helst på vintern; djuret ringas då etter

jagas genom ruooelae*. Äfven plägar lo skjutas

för glugg på åtel, eller ock i tobds, såsom mest

brukas i JemArand. Detta bås är ett slags bar,

uppförd af timmerstockar på platt stengrund i sko-

gen; loen inlocka* derati medelst någon dödad få-

gel eller annat bete, ock kindras sddao, genom en

flake eHer lucka, som nedfaller, från att vidare

undkomma. Äfvea sov oller vippånwa pläga bo-

gagaas till kaos fåagaede. Lodjurets skinn är af

bögt värde, och blir vackrare ju högre mot nor-

den djuret aotoeJFBs. Ett vackert mdjnrsakann lårrr

bos oss bebalas med 10— 12 R:dr bcko.

Wssrnj i weusi, d. v. s. varg i helgedom (af

We, fridlyst, heligt stille). Så kaUades i lerdomtima

hvarje beigerånare eller gudlös menuieke,

ofredade ett tempel eller gudabild; eller; begick

något våld på ett åt gudarne

sådan meanisfca eEakyddee

belgadt rum. fin

den värste ^ii-
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dfagsaian, dömdes fridlös öfver Ma landet oeh

kunde af bvem som helst saklöst dräpas.

n/arajetoek* En sådan inrättning uppsättas belst

i trånga bergpass, består af ett pålverk, på hvil-

ket finnes en öppning, der en taag stack ar epp-

gillrad, bvilken nedfaller och krossar det djur, som

nappar på lockbiten, bvilken plågar bestå af färskt

kött. En sådan vargstock byggdes år 1840 på

hemmanet Norrnås i Nafverstads socken af en

bonde från Dalsland, som för sitt besvär ocb om-
kostnad, atom anoaa ersättning, betingade sig

första fångsten i fällan. Olyckligtvis hände då,

att en gömma i trakten, oaktadt måega varnin-

gar, icke kunde besegra sia lystenhet, ntan gick

nattetid till vargstocken , för att bemägtiga sig det

till lockmat utlagda fårlåret, hvilket försök dock

ej lyckades bättre än att gumman om morgoaen

satt död i vargstocken. Gumman, som öfvertagit

vargens rol, fick således undergå det öde, som åt

denne var ämnadt.

le/arlmtia), d. v. s. bergsboer, af Lappska ordet

Wari eller Wuori, berg, sägas de förste inbyg-

garne uti Wermlend, eller det i äldsta tideraa

så kallade Warimannaland , bafva blifvit benamade.

Denna härledning är dock icke fällt tillförlitlig.

Wmrltsslleau en landtböjd på gränsen mellan Slöta

och Åsaka församlingar af Skaraborgs län, är till

vidden föga betydlig, men stiger till en lodrätt

böjd af 84 alnar öfver den oedanföre anlagda

landsvägen. Den bar fått sitt aamn af vara (värja,

försvara), emedan den fordom i krigstider varit

begagnad att genom antänd eld i vårdkasar eller

vårdtorn onderråtta inbyggarna såväl i Wartofta

som aärgränsaade härader om en fiendes annal-

kande, samt uppmana till motvärn. Warkollen

åtgör grinsskillnad för vattendragen. Det vatten,

som samlns i norr om honom, fiyter mot Wenern,
men det i söder mot Vesterhafvet.

Warmliolts» C*rl Ossefaft ostridigt en af da

lärdaste mån vårt fädernesland både att uppvisa

nnder sistförfiutna århundrade, föddes i Stockholm

d. 1 Jan. 1713. For redan helt ung ut till Hol-

land, uti hvilket rike han länge uppehöll sig, un-

der en förtrolig bekantskap med de fleste der då

lefvande lärde mån. Hugnades af konung Fredrik I

med titel af bofråd, och upphöjdes af konung

Adolf Fredrik år 1756 uti adligt stånd; men tog

aldrig introduktion på Svenska riddarbuset. Sedan

han hemkommit till fäderneslandet, tillbragte han

nästan hela sia öfriga tid på sätesgården Cbristi-

aebolm, der han samlade ett stort bibliotbek, samt

aader fyratio års omsorgsfulla forskningar utarbe-

tade det förträffliga verket: Bibhotheca Historica

Sveogothica, som innehåller fullständiga uppgifter

på alla till hans tid kända större eller mindre

källor för Svenska historien. DerOädes afled han

åfven den 28 mars 1785. Fyra år förut förfat-

tade bofrådet Warmboltz följande märkliga före-

skrift, som skulle punktligt följas vid hans en

gång skeende begrafning: Så snart man genom
tjenliga och nog allmänt bekanta försigtighetsmo-

del derom gjort sig förvissad, att kroppen verk-

ligen är död, lindas den, ntaa föregående tvätt*

åtag, påktådaing eller aeaén svepning, ehvad ena»

den bafva må, uti ett af de på dödssängen lig-

gande lakan, ocb läggen straxt i kistaa, stan att

på något att till åskådande blottställas, lekt

heller beklädes rummet, i hvilket liket, till nan

det bortföras, kommer att stå, bvarken med svart

eller bvitt. Liket föres till grafven ati den vid

gården varande likvagnen, med fyra egna hästar

förespänd, och beledsagas af tolf nnder gedstt

lydande bönder, som nnder fogdens tiHsyn set-

sätta det oti grafven på östra kyrkogården i Ny-

köping. All procession af sorgfolk är onödig;

derföre förfalla ock af sig sjelf alla vid adligs

personers begrafningar eljest brukliga ceremonier,

ntnn bör begrafningen försiggå i största stillhet

samt en tid om dagen när folket i staden sea

minst är på benen, och alltså helst förmideege*.

Liket emottages vid grafven nf den prest manats,

som det kommer att jordfasta, och sedan detta

på det enfaldigaste sättet är förrättad!, förfogs

sig bönderna med likvagnen strnxt tillbaka till

Cbristinebolm, ntan att på något ställe i stadea gå

in eller sig der uppehålla. Onödiga äro oeksi

både den så kallade själaringningen och ringningss

vid begrafningen; men på det kyrkan derigeseei

i sia inkomst icke måtte folifva lidande, betaltt

ringningen med alla klockor, som om den verkli-

gen försiggått. När tacksägelse göres i kyrkas,

bör den i möjligaste måtto blifvn kort oeb sia-

pel, samt alla äretitlar, elogier m. m. alldeles

uteslutas; nog af att församlingen med få ord till-

käunegifves, att ea dess ledamot genom dödea af-

lidit. Till församlingens kyrkoherde gtfves i lik-

atol 18 R:dr specie, till komministern 8 R:dr, till

kyrknn 4 R:dr oeb till de fattiga 2 R:dr. Intet

sorgfolk bjudes till Christiaebolm , bvarken af gres-

aar eller andre; ån mindre nnställes vid detta till-

fälle någon middags- eller aftonmåltid , eller annat

traktnmente, hvad namn det bafva må. Bönders*

allenast, som följt liket till grafven, böra vid

återkomsten undfägnns med en måltid, sådan son

den sig för dem passar. Dödsfallet notifieerss

slägt ocb vänner icke på annat sätt, åa genen

Inrikes Tidningarne och Dagligt Allehanda, 8)*d

undanbedjande af all condoleance. — Dessa om-

ständliga föreskrifter följdes åfven sedermera till

alla delar.

Warnliem, med Istrnm, Eggby, Öglunda och

Lundby, är en socken i Walla härad, f mil V.

ifrån Sköfde, på vestra sidan af berget Billiugte.

Detta pastorat är prsbende åt biskopen i Skara.

De hemman, som liggn berget närmast, bafva berg-

aktig, men de öfriga jemnare mark, med klapperstta

ocb svartmylla. Församlingen år den vaekraste och

betydligaste inom Walla härad, ocb dess bråtet

höjder och dalar synas vittna om ea våldsam rat-

toflod, som fordom öfvergått dessa trakter. Kyr-

kan, som förr varit klosterkyrka, blef år 1646

uppbränd af Danskarne; men omkring 100 år där-

efter (t668— 1671) nf rikskansleren Magnus Ga-

briel de la Gardin ånyo uppbyggd och inredd, rni

hvilket tillfälle jemväl de här aedaa medeltidei

befintliga kungliga graicboren och miunasvårdarss
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WfttttlMftm Wartefcma* 233

reparerades. Bemälle grefve lät då fifven åt sig

och sin slågt här uppföra ett prydligt grafcbor,

hvilket exempel sedermera följdes af grefvinnao

Elis. Oxenstjerna, som till kyrkan äfven skSokt

dyrbara skrodar och silfverkårl. Socknen innebal-

ler 24 1 hemman, med 696 inbyggare på en areal

af 3,032 tonni., favaraf 125 åro sjöar och kärr.

Warnhem, fordom ett kloster i Walla härad,

nära nnder berget och i skogen Billingen, grood-

lades af konung Sverker d. ä. år 1150, och full-

bordades sedan af hans son, konnng Carl. De
härvarande mookarne tillhörde Cistercieoser-orden,

och lefde efter de reglor, som blifvit instiftade

af S:t Bernhard af Glairvanx, efter bvilkeo klo-

stret ock fått sitt namn, Bernhardshem eller Warn-
hem. De förste munkar af denna orden inför-

skrefvos af konnng Sverker från Frankrike, och

fingo af honom boställen dels i Alvastra, dels i

Warnbem eller, innan detta blef bebyggdt, i dess

grannskap. Genom gåfvur eller testamenten af

gårdar, qvarnar och andra lägenheter, blef klostret

snart ganska rikt, ocb många konungar, furstar

ocb herrar bafva der blifvit begråtne och till en

del fått dyrbara minnesvärdar* Bland dessa mär-
kas: konung Inge, död 1064; konnng Knät Eriks-

son, död 1192; konnng Erik Knutsson, död 1216;
konnng Erik Eriksson, bin Läspe, död 1250; Bir-

ger Jarl med sina gemåler, Ingeborg ocb Mech-
tild, död 1266; riksrådet Björn Nilsson Pärla,

död 1312, o. s. v. Under kriget mellan konung
Albrecht ocb drottning Margaretha, blef klostret

afbrändt år 1394, men snart åter upprättad! Till

följe af Westerås recess, blef äfven detta kloster

indraget ocb förstörd t, bvarvid konung Gustaf I

dock förfor med den skonsambet, att han lät ab-

boten 8 klostret få bebålla klosterinkomsterna, med
ondantag af laxfisket i Wermland, på ,vilkor, att

tian deraf årligen skolie gifva konungen 100 mark
örtog och 72 pund smör. Är 1544 lemnades

klostret i herr Erik Abrahamssons disposition, med
vilkor, att han skulle både skatta till konungen

ocb försörja de ännu öfrige munkarna. Kloster-

busen ocb klosterkyrkan lemnades emellertid utan

vård, och förföllo efter band, till dess de slutli-

gen år 1566, under kriget mellan konung Erik XIV
ocb konung Fredrik II af Danmark, blefvo af Dan-

skarne alldeles utplundrade och förstörda. Huru-

ledes klosterkyrkan någon tid derefter blifvit åter-

uppbyggd ocb inredd till sockenkyrka, se Y/arn-

åems socken.

tVfferninjftrlc, Peter Olofaaon, som appgifves

bafva varit kongl. bofpredikant samt pastor vid

eokedrottningens lifregemente, och bvars döds tid

otsättes till d. 1 Mars 1709 (Hammarsköld säger

booom' dock vara död emellan åren 1747 oeh

1752), bar utgifvit ett antal både poetiska och

prosaiska arbeten. Om dessa fäller Hammarsköld
följande stränga omdöme: "Den fromma afsigten

må visserligen ursäkta utgifvandet af ett dåligt

verk, då man menar att dermed något godt ut-

rätta; men den kan alldeles icke ändra dess be-

ofcaflfenbet eller hindra det ifrån att vara ocb för-

fclifva dåligt , och så måtte bvarje läsares don ut-

falla öfver Warnmarks sånger och prosaiska an-

daktsböcker." Hans på trycket utgifna skrifter

äro: Ett kort tat om de utvalda själars glädje och

de fördömdas plågor; Biertats altare; ögontårar,

eller en botfärdig syndates ånger och ruelse öfver

synden; Ett rättsinnigt Guds barns sångtimmar att

bruka dagligen; De kristnas andeliga köpenskap; Ett

Guds barns bedjetimmar; Kommunionssuckar till

Gud vid den heliga Nattvarden; Den Svenske Ulys-
tes, eller en nyttig resebok; Vägvisare Öfver Sveriges

rike; Parnassi grönskande blomstervall
, planterad af

Guds ords tjenare för enkedrotiningens lifregemente;

En kristen menniskas rättesnöre; Andeligt hjerteoffer

i krigstider. Dessutom har han efterlemnat fiera

otryckta, dels poetiska, dels prosaiska arbeten.

Warntun , annex till Rångedala , är beläget 1 £
mil N.O. från Borås. Socknen består mest af da-

lar och berg. Gårdar åro: Ågården och stora West-

göthagården, samt Skabo, militärboställe. En ljér

belägen omkring 20 alnar hög kulle kallas ännu
Orm*-, Ons- eller Odenshög, och skall fordom bafva

varit ättestupa. I en annan backe i närbeten,

kallad Fogelsbög, skall konung Fogel blifvit be-

grafven, då han blef ihjälslagen af konung Russe.

En i grannskapet befintlig stenkrets med central-

stenar tyckes antyda att här fordom varit doma-
resäte. Socknen innehåller. 15{- hemman, med
496 inbyggare på en areal af 3,819 tunnland,

hvaraf 620 äro sjöar och kärr.

Wtsrnuui» annex till Gbristinebamn, är beläget

vid Wenern, i ölme bärad, ocb oragifver nämnda
stad. I denna socken var Bro hertigsäte (se detta

ord), anlagdt af hertig Carl år 1570, och hertig-

hosets källrar qvarstå ännu. Ofvanpå dem är ett

stenbus uppbyggt åt socknens fattiga, för bvilkas

vård ocb underhåll kommissions-landtmätaren O.

Nilsson gjort en donation. För den fond, stor

22,222 R:dr 10 sk. b:ko, som ban donerat, bar

äfven en folkskola blifvit inrättad, och till dess

tjenst ett eget hus inköpt. Socknen har gemen-
sam kyrka med Ghristinebamn. Jernbruken Niclas-

darn, Spjutbäck ocb Wassgårda (se dessa ord) äro

alla här belägna. Socknen innehåller 38
-J

mantal,

med 2,734 inbyggare på en areal af 38,440 tunnl.

,

bvaraf 1,860 äro sjöar och kärr.

Warn&s, ett jernbruk i Grythytle socken af Öre-

bro län, bar 2 härdar ocb 1,200 skepp:d privil.

årligt smide af eget tackjern, bvarföre hammar-
skatt erlägges med 12 skepp.d. Skeppar på Stock-

holm. Äges af grefve E. A. Lantinghaosen och
medintressenter. Smidesstämpeln är K.

lVargchau, Pohlens stolta bufvudstad, blef ett

vittne till den tappre Svenske konungen Carl X
Gustafs ära och en af hans mest lysande bedrifter.

Sommaren år 1655 hade Pohlens konnng, Joban
Kasimir, samlat en styrka af nära 12,000 man,

för att dermed stänga vägen till Warscbau; men
vid Svenskarnes antagande vågade den lilla bären

icke göra motstånd, utan vek undan åt sidan.

Joban Kasimir sjelf skyndade till Warscbau. Der

blef ett sorgligt uppträde. I en stor sal på slot-

tet samlades konungen, drottningen och flera hun-

drade bland de förnämste i staden, för att öfver-

Del. IV. 30
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ligga om hrad i aarvaraade olyckliga ställning

börda göras* Jehan Kasimir Tar förtviflad, och

beklagade bögljudt sin olycka. Smirtao grep drott-

ningen så djapt, att kon afsvimned föll till golf-

vet; men snart reste bon sig åter ecb oppmanade

de närvarande herrarna att tappert och till sista

man försvara sin konung och sitt land, hvilket de

•ckså med uppräckta bänder och liflig ed alla lof-

vnde att görs. Derpå inpackades rikets förnämsta

skattar och dyrbarheter samt skickades till Krå-

kan. Drottningen for dit efter, åkande i en svart

sargvagn, och Joban Kasimir hastade tillbaka till

sina trapper. Uti det belastade Warschan fnnnos

då 124 kauonar, 100 tunnor krot och stora sam-

lingar af andra krigsförråd*, men i villervallan

jqvarlemnades uti den vigtiga staden endast en be-

sättning af 200 man nnder en oskicklig anförare.

Vid Sveaskaraes annalkande flydde deane genast,

oeh staden öppnade sina portar. Carl Gustaf hå-

gade ditin d. 30 Augusti, jemt en månad sedan

han gått öfver Pohlska gränsen. Bengt Oxen-

atjerna förordnades till guvernör uti Warschan;

staden afväpnades, de rika klostren och kyrkorna

måste betala en dryg krigsgärd, och till plundring

lämnades alla hos, tillhörige dem, som med Joban

Kasimir lemnat staden. — Böljande året , då Pob-

kutkarne företagit en allmän uppresning, hölls det

märkvärdiga slaget vid Warschan. Den 19 Maj

1656 ankom Pohlske konungen dit med en ganska

•betydlig krigsbar, bvilken dagligen ökades, så att

den i flera veckors tid utgjorde 120,000 man.

Joban Kasimir uppfordrade staden genast, men fick

ett vägrande svar. Pohlackaroe företogo då be-

lägringen med anfall på anfall, men förgäfves, och

innan kort hade de förlorat 5,000 man utanför

vallarne. Så förflöt vecka efter vecka, och stän-

digt ökades harmen hos Pohlackaroe att se en så

stor här sysselsatt af en så liten besättning och

anot en stad, .bvitken Svenskarna året förut utan

ringaste förlust intagit. Slutligen lät Johan Kasi-

mir antända minorna och 40,000 man löpa till

storms. Medelst sitt öfverlägsna antal, sin kän-

nedom om belägenheten , sin förbindelse med stads-

invånarae, och slutligen de många stora öppnin-

garna på fästningsmurarna, lyckades det Pohlac-

karoe att på flera ställen intränga i de närmast

kring muren liggande husen; men inuti rummen
och källrsrne mötte dem öfverallt Svenskarne med
aå utomordentlig tapperbet och kraft, att desse

flere gånger nedhöggo och åter utkastade de in-

trängande Pohlackaroe. Så fortgick striden från

-ungefär kl. fem om morgonen till fram på efter-
° middagen d. 20 Juni. Slutligen blef Öfvermakten

för stor, och Svenskarne måste dagtinga. Den 18

derpå följande Juli ankom Carl Gustaf dit med sin

bär och angrep Pohlackaroe. Genast begynte det

stora slaget, som sedan räckte oti trenee dagar,

eburn den första dagen blott några mindre skär-

mytsliogar förefö 11o. Den 19 Juli blef striden all-

varsammare. Pohlackaroe rusade nr sina förskans-

ningar ecb aagrepo Svenskarnes venstra flygel.

De Svenska kanonerna, laddade med drufbagel,

emettogo dem likväl så , att de nödgades draga

alg tillbaka inom vallarne, Just detta ögeaM*
af fiendens nedslagenhet fceg Carl Gustaf i att.

Han låt hela Svenska bären hastigt göra en ffr

relse till venster, och uppställa &§ i slagordiisg

på de stora faJten på östra sidan. Der ssfrooi

den af ett öfverlägset antal Pobleekar, Mk»
geaomeröto första linje* , men nedan med tter för-

lös* tillnakadrefvos af Svenskarnas andra linje, ft

9ammB gmg både en ansenlig svärm Tartarer n>

4it förbi deo Svenska bären, -och hotade ryggsi

af dess venstra flygel; men Carl Gustaf skickade

dem till mötes fyra sqvadroaer, bvilka lätt seg

tillbakekastade de skriande och svärmande aatf-

vildarne, oeh detta så kraftigt, att många af dan

jagades i ett träsk, der de drunknade. Då se-

nnngen i detsamma såg en annan hop af 6<0QÖ

Tartarer fråa en åsnan sida hota samma flygel,

satte han sig hastigt i spetsen för ett regeaese),

ooh ilade mot de aegripande. Striden blef häftig,

och Carl Gustaf framträngde bland de skisgrsde

Tårtareroe så långt, att baa alldeles skiljdes från

de sina, och både vid sin sida endast en ryttanV

atare vid namn Trafvenfelt. De anföllos »f *j«

Tartarer, väpnade med bågar och spjut, tre pant

konungen och fyra mot ryttmästareq. Med pisto-

lerna nedsköt Carl Gustaf genast två af sfns at-

gripare; den tredje, hvars spjut fastnat i kaass-

gens betsel, fick i bufvndet ett så kraftigt syäcoV

faugg, att han störtade af hästen. Nu ilade ko-

nungen till ryttmastarens bjelp. Två Tartarer rero

redan af hooom skjutne, och de två andre flydde

vid Carl Gustafs ankomst. En annan lifsfara in-

träffade kort derefter. En Pohlsk bussar spränga

emot Carl Gustaf, och var just i begrepp att »ed

sin lans genomborra honom, när i samma ögas-

blick en Svensk störtade fram och sköt Pohlackeo

genom bufvndet. Slutligen måste de an^fipasde

Pohlackaroe öfverallt vända Svenskarne raggas;

men ännu var dock icke den Pohlska hären nät-

löst, ty inom det befästade lägret funno de skisg-

rsde en säker tillflyktsort. Så ändades strid*!»

andra dag. Morgonen af den tredje dagen, d. 90

Juli, grydde, och genast rustade sig de bads 6-

endtliga härarne till en ny kamp. Pobleckeraes

venstra flygel sprängdes snart, och en stor dalaf

deras artilleri togs. Vid anblicken af dea veestrs

flygelns flykt, begynte Poblaekarnes bögra tygel

genast blifva orolig, oeh upplöste sig snart i don

vildaste förvirring. Slaget var nu objelpligen (år-

loradt, och Johan Kasimir skyndade sig tillbaka till

Warschan. Han hoppades kunna hindra Svensks*

från att öfvergå floden Weiebsel och angripa haf-

vudstaden; men Carl Gustaf ryckte genast till

stranden, och började beskjuta Pohlackaroe nå se-

dra sidan. Desse, redan en gång slagne ooh aaf-

skrämde, grepo ånyo till flykten. Johan Kasu*"*

mfiste följa med, sedan baa likväl i bast förord-

nat en besättning till Warscbaus försvar. Utso

att förlora ett ögonblick, tågade Carl Gustaf ef-

ver floden och emot Warschan. Besättningen ecb

dess anförare flydde, och redan den följande dsgto

blef den stora bufvudstnden för aadrn gången er*

öfrad af Svenskarna utan motstånd. På slagftltot
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togtfs all Pobraeketoe* trots oah 50 af deras ba-

»arter. 8venska häree bada förlära t ni ra 700 man
i dtéo och sirade, nan Poblackarnes förlast räk-

*as af somliga til) 4,000, af andra till 8,000 man.

Iteri bada säkerligen bltfvit mycket itörre, så framt

feka en fullkomlig utmattning, förorsakad båda af

iauge? och mödor, hindrat ifråa att förfölja och

ftedhagga de flyende Poblackaroa. Sådant Var för-

toppat af det ryktbara slaget vid Warscbaa. Egeat-

Hgtn taladt, rtekte det Watt tvaaae dagar, och
var hvarkeo så blodigt eller så hårdaaokadt , all-

mrniast så följdrikt, som åtskilliga andra af Sven-

eka härarna tillkämpade segrar; men det bada dock

att uppvisa flera för så väl konungen som Sven-

e%arne ärorika sidor, bvilba näppeligen koram of-

*orträffas< — Under Carl XIIcs krig i Pobh*, be-

sattes Warscbaa af Svenskare© ntan motstånd den

24 Maj 1702. Utrymdes sedermera, och intags

för andra gången i April 1703, bvarefter följande

ftfet, på an riksdag i WarsqhSa, konung August af-

Snttos, och ob bemedling ingicks med Svenskarna.

OTtnteewIta* #t»n«niemB f var född i Poolen år

153?, och af förnam härkomst. Kind för en gan-

ska lärd man, anställdes ban någon tid såsom
kansli-direktor och dominns schalaster i Gnesen,

samt ingick år 156? i Jesuiter-ordan. Kallad af

Catharina Jagellooica tall hofpredikant, var han

lö?9 dess bigtfader, samt hade, jemte drottnin-

gen, omsorgen att undervisa prins Sigismund i den

fmfviska läran. Sam han var ansedd för en både

ganska hederlig och belig man, bvillren titt Och

med bnguades af helgonen med uppenbarelser, an-

befallte drottningen bonom, efter lemasdt tillstånd

•f konung Johan III, att med stor högtidlighet införa

Sit Eriks ben i den för dem af konnögen anskaffa-

de nya silfverkistan uti Upsala domkyrka. Under
drottningens sista sjokdom var Warsewitn ständigt

feos henne närvarande, och då bon under dödskam-
pen yppade för bonom sin fruktaa för den fasliga

afcirseldea, tröstade ban henne med den försäkran,

'att hela läraa om denna eld endast var diktad, för

att nyttjas att dermed hålla enfaldigt folk i tygeln.

Detta obetänksamma yttrande råkade drottningens

dotter, prinsessan Anna, fä böra, som, påtar Warse-
witz ovetande, stod bakom sangen. Öfver ett sådant

bedrägeri trtef drottningen högeligen förtörnad, och

viMé sedan icke vidare tala ett ord med den för-

bluffade bigtfadren. Efter drottningens död begaf

ban sig 1583 tillbaka till Poolen, dar ban erboll

anbud att få blifva biskop i Gnesen, men bvilken

öra ban dock undanbad sig. Är 1591 d. 3 Okt.

•flod ban i Krakaa, under den då därstädes här-

jande pesten. Han har utgifvit: Heliodori Hiåtoria

Aeihéopica, öfversatt ifrån grekiska på latin, jemte

sagra andra arbeten.

fje/artoffAt ett härad i Skaraborgs län, innehåller

1 stad, Falköping, och dessutom 42 socknar. Dessa

'tro: Falköpings socken med Luttra, Hvarf med
Koagslena oeb Hömb, Slöta med Karreby, Åsled

Snöd ålalarp och Tiarp, Fröjered med Korsberga.

oeb Frideue, Ablinga med Agnetorp och Baltak,

Daretorp med Welinga oeb Brandstorp, Dimbo med
Ottrawa, Dabo oeb Gastaf Adalf, Sandbam med

Härja, UrvSngstbrp ooh Nykyrka, Bångsdala osed

Geram oeb Sbörstarp, Yllestad med Wtstorp och
Näs, Åsaka med Kjelfvene, Hvalsta med Kymbo,
Wättak och Santak, BoUnaryd, Bjurback oeb Ky-
Ungared. K+aeag Erik XIV oroade i detta bärad

aalägga eo ny stad, jemte fästning, med nsvnmet

Odenskulla, och borgrarne i Bogosnnd befnlltes dit

inflytta; men denna inrättning förföll snart. Dalta

härad hörda ock en tid till grefvarae Brahes graf- +

skåp. Antalet af hemman år numera 749 J, med
en befolkning af 24,96? inbyggare på en areal af

281,716 tonni., bvaraf 10,916 äro sjöar oeb kärr.

Tilliammans med Frökinds bärad utgör Wartafta

en domsaga.

Wartofta» ett kontrakt inom Skaraborga Ina, in-

nefattar 7 pastorater oeb 19 socknar. Pastorn-

tema äro: Slöta mod Karleby, Hvalstad med Kym-
bo, Wättak och Suatak, Åsled med Mularp och

Tiarp, Hvarf med Kongslena och Hömb, Åsaka
med Kjelfvene, Hångsdala med Skörstorp och Ge-
rum, samt Dimbo med Ottrawa. Af dessa pasto-

rater öro 5 konsist. och 2 regala. Kontraktets

folkmängd uppgår till 8,126 personor.

Varulf, äfven Vatalf, var länge, efter dan vid-

skepliga allmogens föreställning, en sådan männi-

ska, som genom vissa trollkonster förlorat sitt

mänskliga utseende och blafvit förskapad till an

varg. Denna ännu icke helt och hållet utplånade

vidskepelse bar sia grand uti den gamla hedniska

Asaläran, bvari det förtäljas om att Loken bin

Onde med en jättekvinna aflat ulfvasöner.
pDädan

äro alla nlfvaslågtea komna," heter det uti att

forntida qväde om det ondas uppbof. Den gamla

hedniska trolldomen att försätta menaiskor i varg-

hamn, troddes sedan länge fortplantad på alla onda

menniskor, an tro, som fortfarit allt intill våra

dagar. Finnar, Lappar och Ryssar afekys isyn-

nerhet för en sådan svår trolldom, och ännu i

detta århundrade, då, under sista krigsåret mot
Ryssland, Katoiere län öfversvämmades af en ovan-

lig mängd vargar, gick der i trakten allmänt den

sägen, att " Ryssarne förvandlade de Svenske fån-

garne till varulfvar, oeb sände dem så hem igen,

att plåga landet. Så berättades det bland annat

och troddes med all tiHförsigt, att. en soldat af

Kalmare regemente, förvänd till varalf, letat éig vå-

gen öfver Ålands haf, samt fram genom skog och

mark/fcem, dit han längtade, förött se sin fordna

bostad samt sin der qvarlemnade beströ och sina

barn. Men en jägare kom bamom slutligen till

mötes, sköt bonom oeb förde den skjutne vargen in

i torpet. När då huden aftogs, skaH hustrun därun-

der hafva igenkänt tömningar af den skjorta, bon

sytt åt sin man, då nan gjok hemifrån, filand de

många sägnerna om vorolfrar, förekoarma äfven nå-

gra, som omtala, hurusom den svåra förtrollningen

slutligen blifvit lyckligen löst Så berättas det t. ox,

att på ett torp, långt inne i en skog, bodde en

gång en fattig torpare, som bette Lasse, mod ain

* hast ro. En dag gick han med sin yxa iaåt skogen

för att falla ved, men han lärer därvid nafva gftömt

att förut signa sig oeb läsa en böo, ty iroltan,

eJfier någon vargamor, finge makt mod honom och
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förvandlade honom till en varolf. Hustrun, som
ej såg sin man återkomma, sörjde honom bittert

några år; men en julafton kom ti)) henne en tig-

gerska, som såg ganska arm och trasig ut. Den
beskedliga torparhostron undfägnade henne väl,

efter from kristlig plägsed, på den glada högtids-

aftonen, och när tiggerskan skulle gå, sade den-

na, att hustrun väl kunde få se sin man en gång
igen, eftersom han icke var död, utan gick var-

ulf i skogen. Mot aftonen gick hustrun i sin mat-

bod för att hämta in ett stycke kött till morgon-
dagen ; men när bon vände sig om för att gå ut

or boden, stod der en varg, som rest sig opp med
tassarne på bodtrappan, och betraktade hustrun li-

kasom med sorgfulla ögon, ocb hungrig, såsom all-

tid vargarne äro. Då hustron såg detta, sade bon:

"Visste jag att du vore min käre Lasse, så skulle

jag gifva dig ett godt köttben." Då föll ulfva-

buden af, ocb hennes man stod framför henne i

samma kläder, som han hade på sig, när han gick

ut den olyckliga dagen. Isynnerhet omtalas ofta

i sagor ocb sägner, huru de elaka trollen plägade

afundas menniskorna den trogna kärlekens fröjd,

ocb derföre geroa utöfvade sin ondska emot lyck-

liga älskande. Så sägas de en gång, vid mötet

af en brudgum, som glad ocb lycklig red genom
skogen med sina svenner, bafva förvandlat honom
ocb hela hans följe till varulfvar. Bruden väntade

länge, men ingen brudgum kom. Så ledo flera

år, tills en dag, då bon giek i skogen ocb kom
att minnas sin brudgum, bon suckade ocb helt

högt ropade hans namn. Då hände sig, att han

var så nära, att han hörde detta, och emedan
hvarje förtrollad troddes genast bl ifva frälsad, så

snart han hörde sitt kristningsnamn ropas, så för-

vandlades han nu åter till en menniska, ocb sprang

glad i sin bruds famn.

Wariiejer. Så benämndes fordom med ett all-

mänt namn de Germaniske inbyggarne vid Öster-

sjön ocb Nordsjön; dertill räknades äfven en del

af södra Sveriges folkstammar, ehuru oafgjordt

är, om dermed menades Gölheme eller Smålands

inbyggare, hvilket sednare dock är sannolikast.

Är 859 kommo Warägerne till ett stort antal från

andra sidan bafvet till Slaviska kusten, samt tvungo

en del af de der boende Slaviske ocb Finske

stammarne att erlägga åt sig en skatt, bestående

af pelsverk. Fem år sednare sägas de Novogo-
rodske Slaverne bafva öfverlemnat åt de Svenske

Warägerne, under anförande af trenne sjöbjeltar,

Rurik, Sineus ocb Truvor, herraväldet öfver sin,

genom inre tvedrågt sönderslitna stat; men under-

rättelserna härom äro ganska mörka och tvifvel-

aktiga. Nyligen bar till och med, dock ej med
fullt öfvertygande skäl, professor Ewert i Dorpat

bestridt sistnämnde Warägers Svenska ursprung,

samt förklarat dem bafva varit Cbazarer. Flera

af våra Svenske bistorie&krifvare bafva samman-
blandat de gamle Warägerne med de sedermera

mycket namnkunnige nordiske Wäringarne nti Kon#-

stantinopel.

Wasa 9 ett af Svenska flottans större skepp, för-

lorades sommaren 1628 på följande tätt: Skeppet,

som förde 80 kanoner, hade noder en kapten

Saffringb gått till segels från Stockholms bani

med sydvestlig vind. Genom någon försumlighet

timade den olyckan/ att skeppet vid en häftig

vindby, ehuru endast under trenne märssegel och

med uppstuckna skot, fick en aådan kräogoisg,

att vattnet gick in genom läsidans styckeportar,

hvilket hade den följd, att skeppet, innan det

hunnit till Blockhusudden, sjönk på tio famnars

djup midt för Danviken. Kaptenen sattes väl i

arrest, och en undersökning anställdes; meo någon

rigtig reda på sammanhanget med skeppets föro-

lyckande lärer dock aldrig bafva erhållits. Illa af-

passad ballast, bveraf skeppet hade stark slagsida,

synes dock bafva varit den första anledningen till

olyckan, och den andra, att icke portarne voro

tillslutne, då vädret var byaktigt.

Wasa, prins Gastar af, f. d. kronprins af

Sverige, är född i Stockholm d. 9 Nov. 1799 af

f. d. konung Gustaf IV Adolf ocb dess gemål Fred-

rika Wilhelmina Dorothea af Baden. Redan vid

10 års ålder beröfvades han, genom revolotioatD

d. 13 Mars 1809 ocb ständernes beslöt d. 10 Maj

samma år, sina fäders thron, ocb affördes samma

år, jemte sina föräldrar och syskon, till Tysk-

land, der ban allt sedan vistats, ocb uti kejserlig

Österrikisk tjenst uppstigit till general-löjtnant.

Vid konung Oscars bestigande af Sveriges throo,

d. 9 Mars 1844, inlade prinsen af Wasa en pro-

test deremot. Från sin gemål, prinsessan Lovisa

Amalia Stepbania af Baden (född d. 5 Joni 1811),

med bvilken prinsen 1832 ingick äktenskap, skilj-

des han 1846. I sitt äktenskap äger prinsen af

Wasa en enda dotter, prinsessan Carolina Fredrika

Franciska Stepbania Amalia Cecilia, född den 5

Aug. 1833.

Wa«aborg 9 Gustaf di tisiafason, natorlig soo

af konung Gustaf II Adolf med deo vackra Marga-

retba Cabeljau, föddes i Stockholm den 24 Maj

1616. Han öfvcrlemnades tidigt åt Carl Carls-

son Gyllenbjelms vård, och erhöll en ganska vår-

dad uppfostran. Ynglingen hade ett vackert ot-

seende, en liflig fattningsgåfva , ett redligt ocb

oförskräckt sinnelag; men derjemte ett betsigt

ocb obetänksamt lynne, samt mycken böjelse för

pratsjuka och otidig högfärd, bvilka fel Gyl-

lenbjelm ifrigt, fast förgäfves, sökte att utrota,

ocb som i framtiden medförde många ledsambeter.

År 1630 reste ban till akademien i Wittenberg,

för att studera, ocb hedrades der med titeln af

akademiens rektor 1631. Straxt efter slaget vid

Liitzen, erhöll ban underrättelsen om konung Ge-

staf Adolfs död, då ban genast skyndade till Wei»-

senfels, lät öppna likkistan och långe betraktade

under tårar den förlorade beskyddaren. Slutligen

reste ban sig opp ocb sade: "No är tid att också*

jag blir en man i verlden." Han ingick då i krigs-

tjenst, blef snart öfverste för ett regemente Lifländ-

ske ryttare, ocb utmärkte sig för tapperhet. Genom

Oxenstjerna* medverkan, erhöll ban 1634 biskops-

stiftet Osnabruck. Förklarades samma år för adels-

man, under namnet Gustafsson. Sedermera åtföljde

ban den Svenska bären, dels under hertig Bero-
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bards, deU noder fältmarskalken Basers kommando.
Haas hetsighet föranledde emellertid åtskilliga obe-

hagliga upptraden, och slutligen ett så allvarsamt

missförstånd med regementets officerare, att han

nödgades taga afsked. Han återgick då til) sitt

stift. Utnämndes 1646 till riksråd, och upphöj-

des till grefve samma år. Till grefskap bekom
han Nykyrka och Lattala socknar, med Nystad och
alla underlydande lägenheter, tillsammans öfver

tvåhundra hemman. Han skref sig då grefve till

Nystad, friherre till Wibyholm, herre till 'Sa ris,

Wilshausen* och Dablen. I allmänhet både drott-

ning Christina ej synnerligt förtroende för honom.

Man kan icke, sade hon, till vigtiga vårf använda

den, som sjelf icke kan tiga. Emellertid stod han

dock en tid i så stor ynnest hos henne, att till ocb

med delta väckte gunst lingen Magnus Gabriel de

la Gardies afondsjnka. Uti Westfaliska freden må-
ste han afträda Osnnbruck, dock emot en ersättning

af 80,000 R:dr och amtet Wilshausen i Bremen.

Följande året sökte han att få blifva riksamiral

efter Gyllenbjelm, men fick afslag, bvilken mot-
gång så förtretade honom, att han lemnade Sve-

rige. Han afled i Wilsbansen d. 25 Okt. 1653,
ocb begrofs i Riddarhoims-kyrkan i Stockholm.

Slägten sjönk snart till mindre anseende, särdeles

sedan densamma vid Carl XI:s redaktion förlorat

bela Wilshausen, då sonen, grefve Gustar Adoir
Waaaborn;, som hade en ganska talrik skara

barn, bragtes nästan till tiggarstafven, byilket hade

den följd, att han af sorg ocb bekymmer föll nti

en sinnessvaghet, som räckte ända till hans vid

omkring åttio års ålder inträffande död. Hans sö-

ner tjente uti Svenska och Tyska krigshärar,

knappt ägande kläderne och den värja, hvarmed

de försvarade sin store stamfaders eröfrioger. En
af dem, grefve fAeorg fllanrit* Waaaborn;»
som dog ogift 1754, var den siste af denna ätt.

Hans yngre broder, grefve Anton Adoir Wa-
safeorjt, var öfverste-löjtnant vid Södermanlands

regemente, då han togs till fånga i slaget vid

Willmanstrand 1741. Under fångenskapen utnämn-

des han 1743 till öfverste vid Skaraborgs rege-

mente, och blef efter hemkomsten, 1744, general-

major. Kommendör med stora korset af Svärds-

Orden 1748, ocb afled d. 10 Maj samma år. En
dotter till konung Gustaf Adolfs sonson, fröken

Henrietta Pollxena Wasaborg, född 1696,

blef invecklad uti åtskilliga kärleksäventyr, i yngre

år för egen, i äldre för andras räkning, ocb ned-

sjönk derigenom småningom till yttersta fattigdom

oeh elände. Utblottad och föraktad, lefde vid

nära åttio års ålder, nti en liten by i Westfalen,

denna den sista afkomlingen af den store Gustaf

Adolf, nästan som inhyses bjon, underhållen af

ortens torftiga inbyggare, då konung Gustaf III

blef underrättad om detta sorgliga förhållande.

Bon anslog då åt benne ett tillräckligt årsunder-

oåll, samt skickade benne derjemte en gåfva af

femhundra dukater, oeh var till och med nog ar-

tig att skrifva ett egenhändigt bref, bvarnti ban

kallade henne,
n
min kusin." Den gamla fröken

fick dock icke länge hugna sig af denna lyckans
.

omvexliog. Hon dog redan åtta månader däref-

ter, d, 30 Okt. 1777.

Waeanais» Uladislatia Konntantln Wasa,
grefve af, var på sidolinjen en son af konung Ula-

dislaus ocb ett Pohlskt fruntimmer. Han hade ett

behagligt, ehuru ingalunda skönt utseende, ett godt

förstånd, redliga tänkesätt, ett stilla, slappt ocb

långmodigt lynne, dock i yngre åren ganska k är-

lig t. Efter sin faders död, besökte ban England,

Holland ocb Frankrike; men kunde ingenstädes göra

någon särdeles lycka. Uti sistnämnda land träffade

ban sin farbroder, Johan Kasimir, bvilken efter

Poblska tbronafsägelsen dérstädes nedsatt sig. Den-

ne upptog ynglingen ined välvilja, och ämnade till

ocb med formligen erkänna honom såsom brorsson.

Sådant förhindrades dock genom afundsmäns stämp-

lingar, samt Johan Kasimirs vankelmod och snart

påföljande död. I testamentet utnämndes en Pfalt-

zisk furstinna till arftagerska, ocb Wasanau blef

förbigången. Drottning Christina, den enda som
kunnat vid detta tillfälle understödja honom, gjorde

sjelf anspråk på Johan Kasimins qvarlåtenskap,

ehuru förgäfves. Wasanau vände sig emellertid

till benne, såsom det enda stöd, bvilket stod ho-

nom åter. Han blef emottagen med välvilja, ocb

anställd såsom kapten öfver hennes lifvakt. Azo-
lini ocb Del Monte, hennes dåvarande gunstlingar,

sågo ganska ogerna en sådan person fästad i grann-

skapet af Christina. De befarade, att denne släg-

tinge skulle med dem dela bennes välvilja och fri-

kostigbet, måhända, blifva bennes ende arfvinge.

Farhågan ökades än mer, när efter någon tid det

uppstod en liflig kärleksförbindelse mellan honom
och Octavia Giustiniani. Man talade till och med
om äktenskap, ocb det var mer än troligt, att

Christinas slägtinge ocb bennes förtrogna kammar-
fröken förenade skulle uteslutande vinna ocb be-

gagna bennes välvilja ocb frikostigbet. För att

bindra sådant, spnnnos åtskilliga ränkor, och slut-

ligen lyckades man att få bortgifta Oetavia med en

fattig Neapolitansk adelsman, bvarvid dock Azolini

måste nr sin egen kassa lemna 10,000 R:dr så-

som hemgift. För att äfven aflägsna alla framtida

faror, ställde man så till, att Christina skickade

grefve Wasanau till Hamburg ocb Sverige, för att

der ordna bennes enskilda angelägenheter. Det

säges att ban under denna resa uppläckt och fram-

dragit en hop försnillningar ocb underslef, bvilka

flera af Christinas förvaltare, så högre som lägre,

tillåtit sig. Juden Texeira skall då, af fruktan för

dylika efterräkningar, hafva förenat sig med Azo-
lini ocb Del Monte till Wasanaos störtande. Huru

detta tillgått, vet man icke; men Christina blef

innan kort ganska uppbragt mot den olycklige gref-

ven. Sin vrede uttalade, hon uti flera bref. Ett

af dessa innehöll: "Ni skulle dö af blygsel, om ni

vore i stånd att bedömma edra bref, men jag fin-

ner tydligt, att ni duger till ingenting, icke ens

att inse ocb förbättra edra fel. Ni litar måhända

derpå, att jag erkänt eder såsom slägting på
venstra sidan. Usling! ni bedrager eder mycket.

Vet, att konungar hafva intet blod, ocb att jag

oklar mitt så föga, att jag låter det strömma
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bort, si snart jag finner det förskämdt. NI ir

icke soo af konung Uladislaus, otao visserligen

af Johan Kasimir, åtminstone är ni ett lika stort

nöt som ban. Farväl! 1
* Wasanau émottog tåligt

dessa skarpa tillrättavisningar, och ursäktade sig.

Christina åter å sin sida blidkades slutligen, och

bibehöll i sin tjenst den Så djupt förnedrade man-
den. Vid återkomsten till Rom sägas nya upp-

träden hafva förefallit, hvarvid Christina en gång
så förhetsat sig, att bon ined en rörkäpp slagit

Wasanau i bofvudet, och Azolini måste ställa sa-

ken till rätta. Christina blidkades, och behöll

Wasanau qvar. I så obehagliga förhållanden sam-
ma olefde flera år de sista ättlingarna af det både

i Sverige och Pohlen utdöende Wasaboset. Uti

sitt testamente anslog Christina åt grefve Wasa-
nau élt årsondérhåll af 500 ecos. Detta lärer

dock antingeri icke bafva utfallit eller också varit

otillräckligt, ty Wasanau befann sig efter drott-

ningens död i stor förlägentfet , till och med i

verklig fattigdom, Så mycket tyngre, som ban då

redan var sina sex ocb sextio år gammal. Af
barmbertighet och gammal bekantskap, förbjelpte

kardinalen Albani bonom till en syssla vid påfliga

höfvet. Den ålderstigne mannen tillbragte sedan

sina sista är under trägna ocb fromma böner samt
gudaktigbetsöfningar ända till öfverdrift. Änd t li-

gen atiéd ban 1698, vid sjuttiofem års ålder, och

testamenterade af téeksamhet sin lilla qvårtåten-

skap åt kardinalen Albani.

Wasa-Orden inrättadas vid konung Gustaf Ifl:s

kröning i Maj månad 1772, til] belöning för dem,
som utmärkt sig uti åkerbruk, bergverk, konster

'Öch bandel. Flera utkast till dithörande ordens-

dekorationer, ritade af konungens egen band, fan-

nos bland hans femtio år efter bans död öppnade

'skrifter. I sammanhang med Wasa-ordens inrätt-

ning, var det äfven fråga om stiftandet af en egen

orden för andliga personer, men bvil ket aldrig kom
"till utförande. För -närvarande räknar Wasa-orden
9 inländske ocb 1 utländsk kommendörer med stora

korset, 17 inländske ocb 125 utländske kommen-
dörer, samt 317 inländske och 169 utländske rid-

dare eller andlige ledamöter.

"

Ifrasapilen. Nedanför Drottningholms slott, nära

landstigningsstället för ångbåtarne, finnes den af

folket så kallade
nWasapilen

,

n om hvilken den sä-

gen är gängse, att en gren vanligen affallit, kort

förrän någon medlem af Wasabuset aflidit.
' —

Samma sägen finnes äfven om en, på den närlig-

gande egendomen Malmvik varande, lind, som der

blifvit planterad under konung Gustaf II Adolfs

tid. Detta träd lärer från början bafva varit så

litet, att det från Holland kunde bitföras i en

bleckdosa om 1 £ alns längd ocb några tums tjock-

lek. Linden lärer fordom bafva varit så stor, att

derunder kunnat rymmas ej bfott 200 man, såsom

Elisabeth Brenner yttrar i sina rim om samma
träd år 1703, utan till och med 500 man, bvil-

ket skall vara pröfvadt, enligt anteckning i Palm-
skölds bandskrifter.

Waie. Denna Sveriges mest lysande ätt i senare

tider är dock icke bland våra äldsta kända ätter,

•j heller i börjas särdeles märkvärdig. Det Ir

till och med mycket tvifvol underkastadt, han-

vida de personer, bvilka uppgifvits i äldsta tider

bafvä tillbört denna alägt, verkligen varit med-

lemmar deraf; såsom en Ingenuiicl, hvilkea tå-

gas bafva lefvat på samma tid söm konung Mag-

nus Ladulås, samt allmännast antoges för ätteoi

stamfader, bans son, HHU Iafec*smusidse*e) 9 oth

dennes son, Hrfster Mllavan» eamt sonson, Carl

KrfÉtereeöiii Den sednares son, Kettil Carh-
ioä, hvars närmare öden dock icke äro käede,

ftr den förste, som med säkerhet raknäs till Ws-

aa-ätten; Det af denna ätt begagnade vapen an-

sågs länge betyda en balmkärCve eller sädeskärf-

ve; men någon likhet dermed förefinnes dock icke

nti de äldre afbildningar, som förekomma på gaala

sköldemärken. De Oanske genealogisterne sytes

nppgifva en sannolikare förklaring, då de förment,

att vapnet skulle föreställa en risknippa, säden

som man fordom betjenade sig af att fylla gref-

var med, då man löpte till storms. De kalla dier-

före slägtén beständigt för Stormvaaar. Ingen af

denna ätt bar i sjeifva verket någonsin kallat sig

för Wase, öch det kan tillika vara ganska ovisst,

om namnet bör bärledas från vapnet eller fråo

stamgodset Wasa i Skeptuna socken ocb Seming-

bundra härad i Upland, då i sednare fallet Wasa-

namnet har alldeles ingen gemenskap med skölde-

märket.

'ttfeae» nrils HJeiloeon, en son tHl Kettil Garb-

aou, som skref sig till Björnö, samt förde uti sitt

vapen en svart halmvase i gult fält, var konung

Magnus Erikssons Fogde och embetsman på Stock-

holms slott åren 1854 ocb 1355, samt kattas

åren 1371 och 1376 för konung Albrekts "ärlige

irådgifvare i Sverige." Han synes bafva ditt in-

nan oroligberna emot konung Albrekt begyate, ty

bans namn förekommer ingenstädes bland de ds

handlande personerne. Såsom bans broder oppgif-

ves bos många författare den Ertkftjellsaoo, spö-

ken kämpade för drottning Margaretha uti slaget

vid Falköping, och sodan var ganska ryktbar; åtea

noggrannare forskningar bafva uppdagat, att denne

varit en medlem af ätten Puke.

Waae, Christer IVHavoo, till Björnö, var rid-

dare ocb riksråd redan år 1396, samt a tnämndes

1435, då han således var tHl hög ålder komsseo,

ntaf konuog Erik af Pommern till Sveriges dfels.

Efter Kalmar© dagtingan 1436 erhöll ban Nykö-

pings slott ocb län i föriähing, ocb synes alltse-

dan bafva ifrigt gynnat det Danska partiet emot

Carl Knulsson i Sverige, hvrts Oförsonlige fiende

ban fortfor att vare ända till sin död. Så väl

riksdrotsens ålder, som bons nära skyldskap med

riksföreståndaren Carl Knutssoa, bibehöll dock aå-

gon tid en byéklad_ vänskap dem emellaa. Gsrl

Knotssoo visade bonom vid alla tillfallen mycken

yttra högaktning, kallande faotoom för sin Mer,

bvaremot denne mot bonom nyttjade benämningen

soo; men efter Pabes afrättning steg den gattle

drotsens afundsjuka öfver riksföreståndarens artkt

och anseende tfll den grad, att ban genom alle-

handa stämplingar sökta störta honom. Blaad et-
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•at uppretade bao i)e)barlerne till öppet uppror.

M han slutligen, genom to bedräglig tillställning,

Jillaarrat sig ferläningen af bela Belsingland, blef

ewfnekapen uppenbar, ocb 1438, på herredagen i

Nyköping, beröfvades drotsea en del af sina för-

våningar, bvarefter bao mot julen 1439, på ain gård
Räfvelata, långslädes af några riksföreståndarens

•tsltiekado, aamt fördes halfnaken p* eo släde till

Westerås, ocb derifrån tHl Örebro. Eo slags för-

Jäkoing ingicks sedermera, Nyköpings slott öfver-

lemnades till Carl Kootasos ocb drotseo fick bi-

fcebålla förläeingen af Wiborgs slott ocb län; men
den gamla oviljan fortfor som förot. Sedan ko-
nung Cbristofier uppstigit på tbronen, började

Cbrister Nilsson en rättegång emot Carl Koutsson,

men som dock slutade med förlikning, ocb d. 29
April 1442 ofled den gamle dcotsen. Bans son,

Waee, Carl Cfttrleieveeoii * riddare ocb riks-

råd, ea tid böfvidsman på Ringstabolm, boll Dan-
ska partiet emot Carl Knntssoo, ocb visade be-

ständig fiendskap emot denne; men var för Öfrigt

oj särdeles märkvärdig. Likaså dennes broder,

Waie f lilla Cfarieterseoii » som skref sig till

Djarsbolm, samt var riddare ocb riksråd, då bao

1457, efter Carl Knutsons störtande, utnämndes

till drots. Bao förordnades slutligen 1463 till

höfvitsman på Westerås slott, ocb afled därstädes

redan år 1464. En tredje broder,

ttraee» Johan CJiriMerasoa , konung Gustaf Ls

farfader, var riddare ocb riksråd, samt skref sig

berre till Rydbobolm ocb Örby. Hao förbapd sig

med riksföreståndaren Sten Stures bus
,
genom gif-

termål med dennes syster, Brita Store, ocb detta

ledde äodtligen till en försoning emellan det fo-

sterländska partiet ocb den Danska partiet så länge

Krigt tillgifoa Wasa-ätten. Ban var för öfrigt

föga utmärkt, ocb deltog ej mycket i tidens

strider.

*W*ee» Erik Jtohanesvoo , den förres son, var

redan år 1502 riddare ocb riksråd, då ban. mid-

earamarsafton underskref förlikningen emellan Sten

Store den äldre ocb erkebiskopen Jakob Ulfsson.

År 1515 var ban böfvitsman på Åland. För öf-

rigt föga märkvärdig. Ban skildras i eo 'gammal

orknnd såsom "en lustig ocb kortvillig berre,"

aamt lärer i yngre åren bafva varit af ett ganska

häftigt sinnelag, så att han år 1490 i en förlik-

ning med Stockholms stad på rådstugan måste af-

bedja åtskilliga våldsambeter ocb lofva, att, om
några fattiga borgare böggo ved på bans skog
eller nyttjade bans fiskvatten, ban ej straxt skalle

slå dem i jern eller bandtera dem såsom oskäjiga

djur, utan låta dem njuta lagen. Redan af ko-

joben blef ban, jemte flere andre Sveo-

bersar år 1506 förklarad för riksförrädare;

men deltog sedan föga uti de följande tidernas

många oroligheter. Halshöggs slutligen i Stock-

holms blodbad. Hans hustru var Cecilia Månstfotter

till Eka, med bvilken ban både Gustaf I Wase,
en yngre son, Magnus, som dog 1529, ocb en

dotter, Margaretha, gift med Joachim Brabe, samt
eedao med Joban ef Höja.

Wane» KetcU tUarleson, äldste sonen af Carl

CbMstarssen Wase, en l|rd ocb väl studerad mqn,
valdes 1459 till biskop i Lipköping; men sypes

icke synnerligen bafva vårdat sig om sitt stjty.

Deremot log ban, som var i bög grad djerf ocb

stridslysten, så mycket större del uti den tidens

politiska strider. Då konung; Christian af 01 den,

-

burg låtit bortföra hans morbroder, erkebiskopen

Jöns Bengtsson Oxenstjerue i fångenskap till Pqp-
mark, ställde biskop Kettil Carlsson Wase sia; i

spetsen för ett allmänt uppror. Under högtidljg

klockringning gick han nyårstiden 1464 med alla

sina prester i Linköping upp till stadens domkyrka,

der ban på högaltaret nedlade sin biskopsstaf och

messeskrud, bvarefter ban iklädde sig bjelm ocb

harnesk samt tog svärd i handen, under en hög-

tidlig ed, ett ej förr nedlägga vapen, än ban bax-
nats den vanvördnad, som bevisats Svenska kyr-

kans öfverbufvod, ocb honom utur fångenskapen

befriat både. öfverallt der ban tågade fram , de)-

tog landet i det uppror ban börja,!. De flesta sjptt

och fästea gåfvo sig utan motstånd; stora skaror „

bönder, hvilka dels ansågo erkebiskopen oskyldigt

lidande, för det ban stått på deras bästa, dels

bl ifvi t uppskrämde genom utspridda rykten om
ofantliga skatter, som konung Christian sades ämna
pålägga landet, strömmade beväpnade till biskop

Kettil från alla båll, isynnerhet från Dalarne,

bvilket landskaps stridslystne och raske inbyggare

alltsedan Engelbrekts dagar, voro vane att vara

de främste i fäderneslandets strider. Snart stod

den krigiske biskop Kettil med en fruktansvärd

bärsmakt utanför Stockholm, bvilken stad ban be-

gynte belägra. Väl kom konung Christian midt i den

strängaste vintern dit med en ansenlig krigsbär,

tillbakadref ocb förskingrade de belägrande; men
då ban, för att fullfölja sin seger ocb i grund

qvä fva upproret, förföljde biskop Kettil ocb hans

bondbopar genom Westmanland, ända upp emot

Dalarne, led bans stolta Danska krigsbär vid Hå-

rakers kyrka på Hälleskogen ett fullkomligt ne-

derlag. Sedan större delen af bans krigsbär blif-

vit af bönderne nedergjord, måste han, sjelf i stor

lifsfara, skyndsamt flykta undan med de få, som
återstodo efter den blodiga striden. Han flydde till

Danmark; Carl Knutsson återkallades och hyllades

ånyo såsom konung; men bans välde denna gång
%

räckte dock icke mera än ett hälft år. Då ban lå-

tit Öfvertala sig att lösgifva en hop förnäme Danske

herrar, bvilka måst gifva sig fångne till honom
under belägringen af Stockholms slott, ådrog ban

sig derigenom biskp Kettils synnerliga vrede. Den

myndige prelaten sade, att konung Carl emot deste

berrar bordt tilJtvinga sig erkebiskopens frigifning,

förklarade' offentligen Carl alldeles oduglig att vara

konung, ocb började genast ett uppenbart uppror

emot honom. Sedan erkebiskopen kort derefter

blifvit af konung Christian frigifven or fångenska-

pen, förenade äfven han sig med biskop Kettil,

bvarefter båda omriogade ocb belägrade Stock-

holm. Ett utfall, som konung Carl Koutsson för-

sökte att göra, misslyckades, ocb efter en biodia;

strid på sjelfvn isen af sjön Mälaren utanför Bid-

darnelmen, blef ban med stor förlust, tillbakadrif-
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ven till staden. Dalkarlarne , hvilka till ansenligt

antal voro på vägen ned till Stockholm, för att

komma sin betryckte konung till hjelp, blefvo af

biskop Kettil öfvertalade att återvända, ocb så

måste Carl Knutsson, öfvergifven och förrådd på

alla sidor, i Februari månad 1465 för andra gån-

gen afsäga sig Sveriges krona. No inbröto in-

bördes krigets alla fasor. Prest våldet hade nått

sin största höjd, och erkebiskopen såsom "Sveri-

ges furste och föreståndare," samt biskop Kettil

Carlson Wase såsom "riksföreståndare," styrde en

tid med våldets makt Öfver ett blodadt fädernes-

land, lemnande slott och fästen åt sina anhän-

gare, samt påbjudande ocb efterskänkande skat-

ter efter godtfinnande. Ändtligen slöt biskop Ket-

til i Augusti månad år 1466 sin oroliga lefnad.

Hans broder,

Wa.se» KrIk Carlsson, till Djursholm, riddare

och riksråd, en rik ocb äregirig man, höll äfven

erkebiskopens parti emot Carl Knotsson; men må-

ste snart, oaktadt all sin tapperhet ocb alla an-

strängningar, vika undan för Sten Stures ocb Nils

Stures förenade makt. Utnämndes sedan af konung

Christian till riksmarsk, men började vid samma
tid för egen räkning eftersträfva kronan, i bvMken

afsigt den djerfve, maktlystne mannen uppväckte

ett vidsträckt nppror. I förening med flera andre

missnöjde adelsmän, 'samt i spetsen för en talrik

skara allmoge, isynnerhet frän Westmanländ och

Upland, drog han år 1468 genom landet , lät öf-

veralJt uppslå öppna bref, hvari Carl Knutsson

förklarades sakna all rätt att att vara ko-

nung, ocb besegrade lyckligen flera af de trup-

per, som denne emot bonom utskickade. Slutligen

både Erik Carlsson Wase en krigsmakt af öfver

trettiotusen man samlad, med bvilken han drog

opp till Dalarne, för att der äfven öfverväldiga

konung Carls förnämste härförare, de båda Sto-

rarne, ocb såmedelst i grund krossa bans makt.

Öfvermod ig af sina framgångar, var han så viss

om seger, att ban till ocb med skref ett bref till

sin hustro, bvaroti ban förespeglade henne den

förhoppning, att innan årets slut få bära Sveriges

krona. Hans tycka tog dock ett snöpligt slöt.

Omgifven af en liten, men utvald skara Dalkarlar,

uppsatte den oförskräckte Sten Sture Dalebaneret

emellan Hedemora ocb Stora Kopparberget, samt

inväntade der den anryckande fienden. Stolt ocb

segerdrucken drog Erik Carlsson Wase emot de

väntande Dalkarlarne, men led af dem ett så för-

färligt nederlag, alt ban skyndsamt måste återtaga

or Dalarne, hvarpå han kort derefter af de före-

nade Sturarne än en gång' besegrades vid OpphÖga

färja i Westmanland, der hela hans återstående

bär dels nedhöggs, dels skingrades. Han flydde då

det fortaste ban kunde undan till Danmark. Någon
tid efter Carl Knutssons död samlade ban på nytt

något folk i Fjerdbundraland och Upland, för att

styrka konung Christians-välde, men blef i Trög-

deo slagen ocb fördrifven. Uti Brunkebergs slag

kämpade ban på Danskarnes sida, men förlikte sig

sedan med riksföreståndaren Sten Store, ocb erhöll

af bonom några föfläoinger i Finland. Der för-

avarade han i flera år landet emot de vilde Ryt-

sarnes beständiga anfall. Slotligeo omkom deeae

våldsamme och orolige man, hvilken ej sällan drog

omkring med sine bofmäa, samt våldgästade pla-

ster och bönder, på följande sätt: Han anställde

en gång våldgästning bos sockenpresten Sigfrid i

Öfver- Sela prostgård, och blef der, eboro först

efter ett tappert motvärn, ihjälslagen af presteas

folk och några biskopstjenare från Tynnelsö. Bas

efterlemnade blott tvenne döttrar, Ebba, gift med

Erik Abrabamsson Leijonbofvod, och Margaretha,

gift först med Erik Roos ocb sedan med Berndt

von Me len.

Vass 9 rörvass, bladvass, äfven strandrör (Aroodo

Pbragmites), är det högsta bland alla i Sverige

inhemska grässlag. Dess rot ir fingertjock, ocb

kryper horizontelt; stråen tjocka som en svan-

penna eller deröfver, mångledade med fingersbreda

blåaktiga blad, samt fotslång, först mörkt rödbrsa,

sedan b vit luden blomknippa, med 4- 5- blommig*

småax. Gräset blommar i Juli ocb Ao^osti, förekom-

mer öfverallt i riket i sjöar ocb floder, helst på

sandbotten, bvarest det, i större mängd samladt

på ett ställe, bildar så kallade vassbänkar. Det in-

tränger stundom äfven på fuktiga åkrar och än-

gar, ocb är isynnerhet på några ställen i Halland

ett besvärligt ogräs, som ej lätt kan utrotas. Dock

äger det äfven nyttiga egenskaper. Ungt afiku-

ret, ätes det af boskapen, och är då för den ett

närande foder, och torkadt begagnas det äfven

till hackelse. Rören tjena dessutom åfveo till

taktäckning, ocb gifva ett både vackrare, star-

kare ocb varaktigare tak än balm; dock går starkt

regn lättare igenom ett rörtak, än ett väl lagdt

halmtak. Man plägar ock begagna dessa rör till

gipstak, samt att dermed på utsidan bekläda vSg-

gar ocb gaflar, för att afbålla slagregns verknin-

gar, bvartill de äro ganska tjenlige. Piporna be-

gagnas dessutom äfven i bushållen till ga rnspelar,

ocb med de färska vipporna, tagna kort förras,

eller just när blommorna vilja öppna sig, färgar

man både ylle och linne grönt. l»itet ålan måste

då derjernte begagnas.

WasMir&rtla, ett jernbruk i Warnoms sockeo af

Wermlands län, har 2 härdar ocb 750 skepe:d

privil. årligt smide af köpetackjern, b vårföre han*

marskatt utgår med 7 skepp:d 10 marker. Mans-

fa ktur- ocb spiksmide finnes här, ocb slålbränniftg

idkas äfven. Afsättningsorten är Götheborg. Ägare:

C. Lölbner. Smidesstämpeln: OPS inom en oddig

cirkel.

Wass-Dvinajel (Festoca Borealis), se Svinqtl.

Wasstnnrta , med Haga, ett pastorat i ErlioghoB-

dra och Håbo härad af Stockholms län, är bali-

get vid Mälaren 2 mil S. från Upsela, och tillhör

2 kl. konsist. Landet är i allmänhet jemat, en-

dast bär ocb der med några bergkollar. Åker-

bruket är hofvodoäring, och som binäring idka*

fiske. Kyrkan tros vara från slutet af l?00:!skt.

Bland gårdar i socknen märkas: Ekam eller Ek-

hamn , 4 mtl. berostadt säteri, tHlhörigt slägteo

Ulfsparre; Åla, 2£ mtl. skatte, samt Br*nUle*-

m*r, l£ mtl. skatte; dessatem äfven Pruty***
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oefc Såéy, hvilket sedaare år kaplaasbol. Sock-

aen innehåller 41 $ mtl., med 726 inbyggare på
eo areal af 5,832 tunn)., bvaraf 40 ftro sjöar ocb

kårr. Adr. Upsala. BraaUbamoiar.

WsseeåisMlsSf jemie Naglem ocb Ryr, annex till

Wenersberg, omgifver denna stad. Marken ir

höglandt ocb jordarten blandad samt till åkerbruk

ej af bästa beskaffenhet. Varutransporter åro för

socbenboerne en nioårig. Socknen bar sitt nama
såsom belägen vid äadan af sjön Wassbotten. Kyr-

kan är sedan år 1797 sammanbyggd med den i

Naglem ocb Ryr. I socknen märkes* gården Öna-

forss, £ mtl. frälse, med manofaktorinrättning för

järnsmide, finbladig sfigqvarn, mjölqvarn med 6

par stenar, m. m.; otjorden Kåtan, tillhörig sta-

den Wenersborg, samt den fordna staden Brette

(se detta ord). Socknen innehåller 11 J hemman,
med 870 inbyggare på en areal af 8,123 tonni.,

bvaraf 680 äro sjöar ocb kärr.

W*»t, Kricua Petrl, död såsom kyrkoherde i

Hacksta i Upland 1688. W. lärer haft en ovanlig

kroppsstyrka, bvilken ock skall hafva varit för-

nämsta medlet till hans befordran. Då ban en vin-

terdag, såsom korominister i Sparrsätra, begaf sig

isvägen till Stockholm för att sälja säd, och ut-

kommit på norra Björkviken af Mälaren, varseblef

ban två personer, som hade kört ned i en vak

och ej, knnde bjelpa sfg sjelfva. W. skyndar ge-
nast till stället, och med sin starka arm släpar

ban opp på isen både herre och dräng med bäst

och släda. Den räddade herrn var ingen annan än

ägaren till Fånö i Löths socken, bvilken nödgade

W. följa med sig hem. Efter ankomsten tillfrå-

gades W. hvad belöning ban helst önskade, och
svarade ulan betänkande: "Hacksta ocb Löths pa-

storat, som no är ledigt, och hvilket jag väl

toeböfver i min fattigdom." Egendomsherrn blef

härvid förlägen ocb förvånad, emedan ban i sin

räddare ej kunde upptäcka annat än en vanlig

forbonde, ehnru manbaftigare ån andra; men lof-

vade att hans begäran skulle beviljas, om han

konde bevisa sig vara prest. W. dröjde icke länge

att dokumentera sig, ocb kallades stramt derpå till

kyrkoherde i nämnda församlingar.

lfateboi en bergsmanshammare i By socken, har

1 härd ocb 131 skepp.d 2 lisp:d 10 marker priv.

årligt smide af eget tackjern, bvarföre hammar-
akatt otgöres med 1 skepp:d 6 lisp:d 5 marker.

Skeppar på Gefle och Stockholm. Åges af bergs-

måo.

Vatteneievor. Tron på sådana varelser, eller

ett vattenfolk, torde hafva sin första grund uti de

många vidunderliga djur, som finnas i de stora

bafvens djup. Underliga varelser påstås bafva

blifvit sedda och fångade ur bafvet, så liknande

roenniskor, att en gång en konung i Danmark, då

eo sådan ur vattnet upptagen man dog, befallte

ett bans kropp skulle behandlas såsom en död

människas. På stranden vid Marstrand ocb andra

ställen längs Bohuslänska skärgården, gå många
sägner om sådana bafsmän ocb bafsjungfrur. De
skildras stumma såsom fiskarna, - men sägas visa

mycken sorg öfver sin fångenskap, då man lyckats

bemågtiga sig dom, samt längta oupphörligt tillba-

ka till bafvet, utgjutande strida tårar ar siaa stora,

hvälfvande ögon. Man påstår derföre, att fiskare,

som stundom fångat dem, ej länge velat plåga

dem , utan snart släppt dem tillbaka i frihet i baf-

vet. Sagorna om vattenelfvor eller bafsjungfrur,

som understundom skola uppenbara sig på hafvets

stränder ocb nattetid besöka de män, bvilka fiö-

rebafva fiske eller andra förrättningar i närheten

af bafvet, gå tillbaka ända till den äldsta forn-

tiden. Om konung Helge i Danmark berättas det

i en gammal urkund, huruledes en gång, då han

låg om natten i ett bus vid sjöstranden , ban utan-

för ingången hörde ett ljud, likasom af en men-
niska, bvilken jemrade sig för kölden. Vid det

han öppnade dörren, för att efterse bvad det kunde

vara., varseblef ban en ung flicka, fagrare än alla

andra jungfrur, som på sin höjd syntes vara om-
kring fjorton år, eburu bon för öfrigt var allde-

les fullvuxen. Hon satt i vattnet till medjan och

skalf af nattfrosten. Han sade då till henne:

"Stackars vackra barn, kom in ocb värm dig hos

mig!" och förde henne varsamt till sin bädd. Hon
skall hafva varit en hafsjungfru eller en af bafs-

elfvorna. Den snön vita mön insomnade vid Hel-

ges sida och i hans famn. Tidigt följande mor-

gon skyndade bon med ilande fart tillbaka till

bafvet. Då säges det, ett Helge förmärkte, bura

blott hennes öfre del hade qvinnolikoelse, men den

undre en stygg trollbamn. Året derefter förde

samma bafstroll till Helge en nyfödd flicka, som
blef kallad Skulda, ocb sedan blef hans slägt och

hela bans land till mycken sorg ocb ofärd.

Vattenklttfver (Meoyantbes Trifoliata), äfven kal-

lad Bockblad, förekommer allmänt öfver bela ri-

ket i kärr och sumpig mark, vid åbräddar, torf-

grafvar o. s. v. Den ratas i allmänhet af krea-

turen, men ätes dock något af fåret och hästen.

Lapp-nybyggarne pläga stundom begagna roten,

tvättad, torkad, backad ocb målen, till nödbröd,

hvilket dock bli fver brttert ocb elakt. I foder-

brist pläga Westerbottningarne stundom samla ro-

ten ocb gifva den åt boskapen, örten begagnas

också åt kreaturen såsom magstärkande. Särdeles

i Westergöthland bafva de fattigare i långliga

tider nyttjat de torra bladen i stället för humle

på dricka. Örten gifver då åt brygden en ren

bäskbet, och bar i England långe varit allmänt

begagnad till beredande af öl ocb porter. 1 me-

dicinen bar örten med framgång varit begagnad

såsom nyttig till afförande af maskar, i vårfros-

sor, mot bensår, som ej äro rosartade, mot gikt

o. s. v.

VatteDleiumlD*;* äfven kallad vattensotk eller

vatlenråtta samt joréråUa eller multsork, faörer till

den afdelning af gnagame, som kallas lemlar, ocb

år utmärkt med en af korta bår betäckt svans,

som ofta är större, stundom kortare än balfva

kroppslängden, samt med hårbeklädda öron, stup-

dom dolda i den yfvjga fallen. Vattenlemmina;ea

är ofvantill svart eller brun och inunder brungrå;

dess läppar äro bvita ocb beväita med korta styfva

bår; svansen enfärgad och likformigt hårbeiagd,

Del. IV. 31
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öronen doMa i ftllen. Djurets längd är 6 tim

4 Unier, ooh svansen är något örver hälften tå

läng. Kroppen är nästan jemntjeck oeh tätt be-

klädd med silkesfina svartblåaktiga hår, ned der-

émellan framstående längre och gröfre borsthär.

Vattenlemmingen gräfver med lika skieklighet i

jorden som han simmar i vattnet, ooh har deraf

fått sina olika namn af jordråtta eeh vattenråtta.

På många ställen inom Skandinaviska balfiöa är

han allmän, från Skåne ända npp mot polcirkeln,

äfvensom i Lappmarkerna. Han uppehåller sig så

väl på högländta ställen, särdeles der vatten fin-

nes i grannskapet, som på låg och sumpig mark,

och gräfver der noder jorden sina gångar, bvilka

Jepa långa stycken tätt npder jordytan, så att,

der han finnes i mängd,, nästan hela gräsmarken

år oppdrifven till vall under sådana gångar. Inun-

der gångarne bar ban sitt bo, som är bäddadt

med hö, halm och löf. Hans föda bestar af al-

lehanda gräs- ocb växtrötter, som ban afgaager

under jorden, hvarföre han ock är mycket skadlig

i trädgårdar och planteringar, der ban gnager

fruktträdens rötter, ocb äfven äter rofvor, potates

och andra jordfrukter. Om vintern visar ban sig

sällan öfver jordytao; men leder äfven då sina

gångar till trädens rötter, och banar sig stundom

äfven väg upp i kornlador, för att förtära säden.

Der ban finnes i mängd, gör således vattenlemmingen

betydlig skada, ocb man använder till bans för-

drifvande samma medel, som användas mot mull-

vadar, såsom att slå tjärvatten i bans bål, eller

nedsticka häggpinnar i jorden, der han uppehåller

sig, o. s. v. Simmande, skjutes ban äfven med

hagel, eller fångas med 'fiskryssjor, som läggas

med mynningen mot stranden, der djurets gångar

sluta sig. I Wermland plägar man ock fånga ho-

nom med en urgröpt träkägla af 14 torns längd

ocb 3 tums diameter vid basen, bvilken gillras

såsom en råttfälla ocb instickes i bans jordbål.

Djuret fortplantar sig 2 till 3 gånger om året,

och sätter 6—7 ungar i bvar kull, antingen i en

af sina gångar eller på någon tufva. I Kyssland

(hos Jakuterne) anses hans kött som en läckerhet,

och bans skinn sys samman till kläder; men bos

oss användes han ej till något gagn.

Vatten-nttt (Trapa natans), en ört af 4:de klas-

sen , ordn. Monogyoia , förekommer i insjöar i Små-
land och Westergöthland. Dess blad liknar små

björklöf, men äro mer breda än långa, oeh flyta på

vattnet, med små blommor i bladvecken. Nöttorna,

som likna smärre valnötter och äro försedda med
4 styfva tornar, kunna ätas både rå och kokade.

Man plägar ock torka, krossa ocb mala dem till

mjöl, som nnder kokningen sväller starkt och

gifver en god gröt eller välling. De blandas äf-

ven med sädesmjöl till bröd. I Ost-Preussen ocb

Kärnthen insamlas de i mängd och föras säckvis

till städerna; men begagnas bos oss föga eller

intet. Kallas ock sjönötter.

Vattenödla» äfven Vatten-Salamander (Triton),

börer till de med stjert försedda grod-djureo.

Denne amfibie bar stjärten på sidorna hoptryckt,

saknar porös svulst bakom ögonen, har dold tretti-

oen ingen yttre éronöppniug, 4 tår på ée

båda framfötteraa ocb & på bakföftterna. Haasea
har nnder fortptantningstidea en fenlik kam på

rygg ocb stjert samt en budflfk vid öfverläpaee.

Dessa djur vistas dels i vattnet oeh dels på lan-

det. Deras tnnga är fastväzt, ech de grfva al-

drig något skrik eller läte ifrån sig; försöka al-

drig heller att bitas. Vatteninsekter, flugor, grod-
rom m. m. tjena dem till föda. Parningen föregår

i vattnet; benan är alltid större än hannen, ocb
två eller flere hannar pläga vid lektiden alltid

följa bvarje bona. De infrysa stundom i is, ocb
återfå lif, då isen tinar npp omkring dem. Till

och med i iskallrar anträffas de stnndom infrasne

i isstycken, och blifva, fastän de i flera månader
varit utan synbart lif, åter le fvande , så snart isen

smälter omkring dem. I Sverige förekomma af

detta slägte tre arter, nämligen den Större Vat-
tenödlan (Triton cristatus), Brunn-Ödlan (T. alpe-
stris) och Mindre Vattenödlan (T. ponctatus). Den
förstnämnda har kornig, ofvantill grönsvart oeh
svartfläck ig, inunder pomeransfärgad bod; dess
sidor äro beströdda med bvita punkter, kroppen
valsformig, stjerten hoptryckt och bofvudet »ed-
tryckt, med trubbigt afrundad nos; bela djuret ar

tätt belagdt med runda vårtor, som på ho fvodet
äro mindre. Hannens stjert och tår bafva gala
spetsar ocb gula tvärband; bans längd är 5 tom
ocb 4 linier, bvaraf stjerten ensam upptager 2
tura ocb 1 lioie. Honan är större, och sakoar
ryggkam. Detta djur är ej sällsynt i källor,

kärr, dammar och stillastående vatten, ocb Tid

medlet af April ser man honan åtföljas af sina

två eller tre hannar, som trängas omkring heoae
hvart hon går. Sina agg fäster bon sedan på
blad af vattenväxter; larven utbildar sig vid dem
småningom, gälarne, med hvilka ban är född, ut-
veckla sig efter band till lungor, hvarvid ban till

en början uteslutande inandas den luft, som ir

blandad med sjelfra vattnet. Efter fortplantnimars-

tiden stiger vattenödlan på land, ocb träffas der
merendels under den öfriga sommaren och hö-
sten, samt stundom, särdeles mot köldens annal-
kande, i gömslor, såsom mellan barken ocb veden
på gamla murkna trädstammar och dylikt. Sannolikt

tillbringa dock några vintern i vatten. Brunn-öd-
lan bar äfven kornig, men ofvantill mörkgrå eller

skifferfärgad, inunder brandgul bud med en rad
svarta fläckar längs bvardera sidan af magen;
hennes bufvud är aflångt ovalt och nedtryckt, nned

tvärtrobbig nos; undre kanten af stjerten, äfveo-
som tårna, gula. Denna art är funnen i Skåne,
nära Landskrona, och lärer mest förekomma i kalla

dammar i bergiga eller skogbeväxta trakter; stanv-

dom äfven i stensatta brunnar. Hnn är hastigare

i sina rörelser äa den föregående arten, ocb fort-

bjelper sig äfven på marken hastigare än den.

Allmännare än denna förekommer, särdeles i södra

Sveriges dammar ocb stillastående vatten, den min-
dre Vatten-ödlan, som bar slät, ofvantill blekbraa

eller mörk , inunder bvit- eller rödgulaktig (pome-
ransferged) bud, beströdd med runda, svarta fläc-

kar. Hannens kam är tandad, och dess baktår
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mastade ned Uno*; e* rand slrieeDsk nedgår afven

fria underläppen noder ögal. Denna arla parning

och fortplantning i vattnet föregår eednare än den
atorre vattenödlans, och han ar äfven lifltgare oeb
hastigare i siaa rörelser än denna. Heoaa ligger

*>* He •• vattenväxter.

Wattholna, ett säteri ocb jernbrak i Lena soc-

ken af Upsala lån, är beläget vid Fyrisån, oeb
utgör 3 mtl. frälse, med 3 mtl. rå oeb rör. Inom
aoeknen ligga dessotorri därunder 14 j- mtl. Braket
bar 2 härdar, med 1,400 skepp:d privil. årligt

smide af eget tackjern, bvarföre bammarskatt åt-

går med 7 skepprd. Det här varande högre frål-

aesmidet otgör 700 skepp:d. Braket skeppar på
Stockholm. Disponeras af Brabe-slägten.

Wattlaoder 9 liars, komminister i Estuna, född

1726, död 1809. I sina yngre år skall han ej

varit utan kunskaper, men uppblåstes af ett öf-
verdrifvet högmod, som sedan, när lyckan ej sva-
rade emot hans pretentioner, förvandlades i den
gröfsta liderlighet. Den gick slutligen så långt,

att han 1792, öfverlastad på en auktion, döptes
af bonddrängar med öl, kommunicerades med bran-
vin ocb begra fdes med aska.

1f7attraae;t Johan 9 son af prosten ocb kyrko-
herden i Södertelje, Johan Wattrangios, föddes d.

1 Mars 1619. Slägtens namn härleder sig från

byn Wattrång i Harmångers socken af Helsing-
land, der farfadern, länsmannen Jöns Jönsson,
bodde. Sedan Johan studerat i Upsala, blef ban
1641 filosofie magister derstädes, ocb företog
sedan vidsträckta utrikes resor. Efter hemkomsten
anställdes ban 1650 såsom hofmästare hos riksrådet

och riksamiralen grefte Gabriel Oxenstjerna, samt
blef 1652 sekreterare och 1653 assessor i Svea
bofrätt. Uti denna beställning adlad 1654, då ban
skref sig herre till Glasberga och Högbovik. Ut-
nämndes 1655 til] bäradsböfding i Upland, samt
transporterades år 1657 till bäradshöfding öfver
Nora ocb Lindes bergslager. Han afled i Stock-
holm den 11 Januari 1660 utan manliga arfvin-

gar. Brödren,

Wattrann;» Zacharias, föddes den 5 Decem-
ber 1620. Sedan ban här hemma gjort grund-
liga stadier, reste ban 1650 utomlands, då nan
a, å. utgaf en disputation i Ängers, och äfven s. å.

derstädes promoverades till medicine doktor. Efter

hemkomsten blef ban 1651 stads- pbysicus i Fab-
ian, och grufmedicas; men åtföljde 1654 som lä-

kare Svenska ambassaden till Ryssland, der han
trenne år qvarstannade. Förordnades år 1660 till

stads-pbysicos i Stockholm, hvarvid det berättas

den anekdot, att då konung Carl X Gustaf lem-
nade honom fullmakten i Götbeborg, konungen
skall bafva yttrat till honom: "Res na app till

Stockholm ecb fyll der ett par kyrkogårdar, se-

dan skall ni få bli min medicns," hvartill W.,
som var en skämtsam men, skall bafva svarat:

"Det skall jag göra, nådigaste herre." Känd så-

som en af sin tids berömdaste läkare, deltog ban
i denna egenskap uti stiftandet af collegium medt-
com är 1663; men egaade sig jcke uteslutande åt

i, utan ådagalade äfve» skicklighet i ej-

vila tjenstebe&ttntnga*, bvarföre ban ock 1607
kW rida»» i Stoekholm.' Sedan ban 1671 blifvit

alnsmod till boagl. lifmedicos, enpböjdes ban 1673
oti adtigt stånd, eeb iairodaeerades tvenne åt sed-

nere på cfddarnaset, med bibehållande af sitt förra

namn. Efter att 1677 bafva erhållit fallmakt nå

håradshöfdinge-bestäUotngen oti Rasbo ocb Olands

härader i Upland, lemnade han sia rådmanssyssla

oeb flyttade till landet; men återkom snart till-

baka till Stockholm, då han 1680 utnämndes till

arkiator ocb 1682 emottog presidium i collegium

medicum. Han afled d. 30 Jali 1687, ocb då ban

begrofs i Storkyrkan, hedrade så väl konungen

och drottningen som den ange kronprinsen begraf-

niagsakten med sin närvaro. Hans porträtt, måladt

i oljefärg, finnes änna uppsatt oti koogl. sandhets-

kollegii bibltotbek.

Wattranaj» Hame» son af prosten och kyrko-

herden i Södertelje, magister Abrabamus Wattran-

gios, föddes d. 6 Okt. 1653. Började sin tjenst-

géring 1675 såsom drabant, ocb deltog året derpå

oti slaget vid Halmstad, samt 1677 uti belägrin-

gen af Malmö oeb slaget vid Landskrona, vid alla

dessa tillfallen ådagaläggande stora prof af tap-

perhet. Under Carl XH:s krig uppträdde han på

nytt, för att férvärfva hjelteära. Bivistade 1700
slaget vid Narva, och öfvergåagen af Dunaström-

roen året derefter. Sedan han med mycken man-
dom kämpat i slaget vid Ktissow 1702, befordra-

des han till korporal vid lifdrabantkorpsen, ocb

1704 till qrartermästare derstädes. Upphöjdes

1705 oti adligt stånd. Gjorde sedan fälttågen

i Poblen, Sacbsen och Ukrån med mycken utmär-

kelse, samt bivistade flera af dessa årens träffoinga r,

till dess han d. 4 Jali *708 i slaget vid Holofzio

slutade sin ärofulla bana. Ätten utgick med hans

son, ryttmästaren Christeffer Wattrang, som dog
utan söner.

Vattnanloakmiae; eller rättare lamdhftjolag»
har blifvit med visshet observerad ocb ådagalagd

inom flera trakter af Skandinaviens jordyta. Ge-

nom fleråriga iakttagelser, bar man nämligen funnit

att Skandinaviens jordyta, likasom de flesta länder

på jorden, är i en jemn, fastän stundom omärklig

rörelse, bestående deri, att nalföos norra trakter

böja, men de södra sänka sig, änder det att de

trakter, som ligga mellan böjningen oeb sänknin-

gen, befinnas ständigt bibehålla samma relativa

böjd till bafsytaa. Betydligaste böjningen bar ge-

nom på klippor inhuggna märken blifvit observe-

rad vid Bottniska viken, bvarest man funnit att

landet på 100 år böjer sig 4J till 4| fot. Vid

Sandhamn i Stockholms skärgård bar man fannit

landthojningen på nämnda tid utgöra omkring 4

fet samt vid Skallo ntanför Kalmar 7 ä 8 tom.

Längre ned åt söder, såsom vid Carlskrona och

SéMvitsborg eller Laholm förmärkas ingen land-

höjning. Än längre åt söder, vid Skånes södra

spets, har man förmarkt en motsatt rörelse eller

en småningom skeende sänkning. Genom iaktta-

gelser af vare berömde naturforskare, Linné ocb

Nisson, bar blifvit ådagalagd* att afståndet fr*o
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Stofsten ^ #o oppråttstående s+en straxt väster o»
Trelleborg, och motliggande bafsstranden, på 87

år minskats med 190 alnar, samt andar de när-

mast derpå följande 7 åren (1836—1847) med
7 alnar. Vid Falsterbo har sänkningen förmärkts

era ännu större och afståndets förminskning mel-

lan det der befintliga fyrtornet och hafvet bar be-

fonnits utgöra årligen minst 4 alnar. År 1846
åtgjorde detta afståod 109, men 1847 i Oktober

ej mer in 102 alnar. Landets sänkning vid denna

kast bestyrkes också af de bär befintliga subma-

rina torfmossarna (se torfmossar), äfvensom af de

stenlagda gatorna änder jorden, oftast föga hö-

gre än den nuvarande bafsytan, hvilka man Tid

gräfningar i jordeo inom städeroa vid Skånes sö-

dra kost öfverallt anträffat. På vestra kasten

inom Bobaslån kan man åter iakttaga en böjning

af jordytan, ehoro den på olika punkter är olika

och lätleligen kan förblandas med den uppblandning

eller genom ha fsvågornas inverkan småningom ske-

ende oppgrundning af vikar och stränder, som man
der ofta varseblifver. Dertill kommer ock vin-

darnas betydliga inverkan, enär östanvinden ofta

sänker sjön flera fot och vestanvinden .^öjer den

ännu mera. Vid Gudmundsskdret (se detta ord)

samt Silfverskdr vid Gal Iholmen bar man dock med
säkerhet trott sig finna att jorden höjer sig om-
kring 2 fot på ett århundrade. Om förbållandet

vid Norriges kost i detta afseende bar man min-

dre säkra underrättelser; men resande bafva dock

intygat, att på dess vestra kuit flerestädes före-

komma långa vågräta linier, hvars* utseende tyd-

ligen tillkännager, att de fordom varit sqvalpbäd-

dar för hafsvågorna. Vid Altenfjord bar man
funnit tvenne sådana, en vid 60 och en vid 90

fots höjd öfver hafvets nuvarande yta; och san-

nolikt år att landets höjning vid Nordkap är större

äo på något annat ställe vid Skandinaviens kust.

Till rättelse för framtiden inhöggs äfven på Ka-

stellbolmen i Stockholm år 1848 ett vattenmärke

af Edman. Vattuböjd-iakttagelserna vid Fyrbåkssta-

tionerne äro år 1850 öfverflyttade från förvaltnin-

gen af sjöärenderna till vetenskaps-akademien.

Waulunder, äfven stundom kallad Wttlund,
Wellot eller Wllland, forntidens ryktbaraste

vapensmed ocb tillverkare af dyrbara smycken,

säges af somliga forskare bafva varit född i Små-
land. Andra uppgifva att han bott i Skåne, hva-

rest ännu ett härad finnes, som kallas Willands

härad, bvilket, såsom det påstås till åminnelse af

bonom, i sitt sigill har en hammare och en tång.

Der visas ock en underjordisk grotta, som kallas

Willands smedja. Enligt den äldsta urkunden om
bonom bodde han åter i Ulfdalen, uti det nordli-

gaste Uplaod, ej långt från bafsstranden. Som nan

uti den gamla. poetiska Eddan benämnas Alfernas

höfding, Alfernas följeslagare, synes det icke osan-

nolikt, att han tillhört de fordna Alfernas mång-
kunniga slägte. Den urgamla sagan om honom är

i korthet följande: En morgon bittida var Wau-
lunder med sina båda bröder ute på jagt, då de

funno på bafsstranden sittande trenne jungfrur af

oförliknelig skönhet. Sunnan ifrån, öfvar Mörk-

ved, ollar den kolsvarta skogen, bada de komait

i svanhamn flygande, ty do voro valkyrior och

Odins sköMmör. Nu hade do likväl lemnat stri-

derna , sutto och sponno lin , samt bredvid dem lago

deras hvita svanskrudar. De trenne bröderna Ingo

bvar sin af dem till hustrur. I sju vintrar sutto

qvinnorna nöjda bos dem; men på den åttonde

började de tråna efter friheten, ocb den nionde

vintern skildes de från sina männer. De två brd-

derne foro ut att återsöka sina makar; men Wa-
ulunder ensam satt qvar i Ulfdalen, slog röda gni-

det kring ädla stenar och fogade väl de gyldene

ringar. Så väntade han länge på sin hvita qviras,

att hon månde återkomma till honom. Då sporde

konung Nidad, Niara-drotten, att Waulunder satt

ensam i Ulfdalen och sände genast sina mån dit

att plundra bonom. Midt i natten foro de, ned

starka brynjor på sig, ocb deras klara sköldsr

blänkte i fullmånans sken. Waulunder var pi

jagt, då de inträdde i hans sal. Der sågo de

herrliga guldringar, sjuhundra till antalet, upp-

trädda på långa rep af bast. En togo de bort

ocb gömde sig undan. Långsamt gick den alltid

sorgbundne Waulonder hemåt, räknade si6a ringar,

ocb blef ganska glad då han saknade en af den,

emedan han trodde att hans maka , Allhvit deo ungs,

återkommit ocb borttagit densamma. Så satt hso

ocb väntade henne tilldess ban, förtyngd af trött-

het, insomnade. När han uppvaknade, fann ban i

sina händer tunga bojor ocb å fötterna fjättrar

lagda. Då lät konung Nidad föra konstnären med

sig hem och på sin drottnings onda inrådao lät

ban afskära bonom fotsenorna, att ban ej skulle

konna rymma eller företaga någon hämnd. Sedsa

sattes ban i en smedja på en holme, dit inges

mera än konungen fick komma. Sjelf bar Nidad

det dyrbara svärdet, som Waulunder ägt, och

bvilket icke hade sin like i verlden; men konun-

gadottern, den sköna Bothilda, bar den ring, som

blifvit tagen af bastet i Waulonders boning. Når

Waulunder såg svärdet, brunno baos ögon af

hämnd. Då qvad han: "På Nidad blänker dyraste

svärdet, som jag hvässte så godt jag köade ock

som jag härdade så godt jag förmådde; det blanka

svärd no evigt är fjerran från mig boret." Mes

då ban såg konungadottern bära Alfbvits gnid-

ring, sörjde ban och sade: "Nu bär Botbild nus

bruds röda guldring, ocb ingen hjelp finner jsg

därför." Så satt ban; ej- ban sof, men han med

hammaren slog och försåt för Nidad ganska fort

ban smidde. Men Botbild konungadottern bada

sönderbrutit den dyrbara ringen och ingen köade

laga den. Då smög hon sig i hemlighet bort till

Waulunder och bad bonom bota skadan. Detta

företag slutades så , att han ledde henne ut i gråna

lunden och bon blef bemligen bans maka. Däref-

ter kommo, lockade af nyfikenhet, Nidads tvenne

unge söner i löndom till konstnären i hans fän-

gelse. Då lyckades Waulunder fullkomligen att

hämnas. Så listigt blefvo konungasönerne afda-

gatagne , att ingen kunde upptäcka hvaft de tagit

vägen. Sedan inrättade Waulunder i guld ack

perlor da båda piltarnas hafvodskålar och gjorda
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deraf kostbara dryckeskärl åt konungen. Ifrån dan

tiden förföljde sorgen konung Nidad, sam aldrig

köade bogsvalas öfver förlusten af sina séoer. Eo
d*g gick ban till smedjan, för att spörja Wao-
lunder, om ban icke visste något om barnens öde.

Då både konstnären gjort sig ett par stora vin-

gar, och stod jost på en klippa, färdig att med
deras tillbjelp flyga bort. När ban såg konongen

komma, sade ban till bonom: Först alla eder skall

do mig göra, vid skeppets bord, vid sköldens

rand, vid bästens bogar ocb vid svärdets egg f
att

intet qval orsaka Waolonders maka, fast känd bon

dig blefve, och min soo, om ban än vore inom

dina salar. När Nidad svurit honom denna ed,

qvad Waniunder: "Gäck do till smedjan, som do

mig byggde; der ser do bälgen med blod bestänbt;

jag deri dina söners bofvnd afskar och onder läsk-

bon deras beo jag lade," Sedan omtalade ban ock,

harö Botbild blifvit hans maka och snart skolie

föda bonom ett barn. Dessa båda anbefallde han

i konongens vård, hvarefter ban höjde sig på sina

vingar ocb for bort. Då ångrade konong Nidad

det våld, han emot konstnären föröfvat, ocb sade:

Jag vaknar och jag somnar glädjelös alltid. Sist

minnes jag mioa söner.

lVaiala, ett kootrakt inom ärkestiftet, innehåller

8 socknar inom 6 pastorater, hvilka äro: Waxala,
Danmark, Gamla Upsala, Fonbo, Lägga och ös-

tona samt Rasbo och KihI. Af dessa pastorater

äro 3 konsistoriella, men de 3 öfriga, nemligen

Waxala, Danmark ocb Gamla Upsala, af prebeode-

nator. Folkmängden i kontraktet appgår till 8,300

personer.

Waxala * ett härad öster och sydost om Fyris-

åns nedra lopp, innefattar 3:ae socknar, nemligen

Waxala, Danmark och Gamla Upsala jemte en

ringa del af Ebrentona socken. Häradet otgöres

nastan oteslotande af öppna skoglösa slätter, med
spridda kollar eller skogsbackar, samt innehåller

189 £ hemman med 2,918 inbyggare på
1

en areal

af 29,854 tonni., bvaraf. 60 äro sjöar ocb kärr.

Waxala* en socken strax vesternt ifrån Upsala,

är prebende af 2 kl. för en tbeol. professor i Up-

sala. Socknen är mestadels en skoglös slätt, med
jordmån af bård lera; åkerbruket är snart sagt

enda näringen. Gårdar i socknen äro: Jdlla, 1

mil. frålse-säteri; Torckarby, 3 mtl. frälse; Wttuls-

berg eller Wituisäng, l£ mtl. frälse-säteri samt

Gnesta, S\ mtl. rosthåll. Socknen innehåller 58 J£
fönn. hemman, hvaraf 42 -^ skatte, 6|£ krono,

10 TV frälse. Folkmängden är 944 personer på

en areal af 7,105 tonni., bvaraf 10 äro sjöar och

kärr.

Waxholm, en sjöstad inom Stockholms län och

Wermdö skeppslag, är belägen på Waxön, 3 mil

sjöväg ocb 4 mil landväg från Stockholm. Sta*

den innehåller 147 tomter, på en temligen vidlyf-

tig rymd, och har äfven betydliga jordågor, sär-

deles skog och betesmark. År 1 549 började först

det härvarande inloppet till
x
Stockholm att befä-

stas, och 9 år derefter inköptes norra och södra

Waxö, som föret tillhört Rydboholms gods, till

kronan, oeh eo köping blef der groodad, särdeles

i äadamål att förrrtta bevakning oeh lotsniag. År
1635 blef staden ett eget pastorat, och bar sedan

år 1714 haft egen domare, onder namn af josti-

tiarie, samt egen rådhusrätt, som äfven afgör de

mål, som förefalla vid Oxdjapets och Pålsonds

fästningsverk. Stadens grond, tomter och ägor,

äro änao såsom af gammalt i allmänhet kronan

tillhörigt. Hed andantag af kyrkaa och gamla
tollhoset, äro alla basen af träd. Dess nåriogar

äro som fordom fiske, sjöfart, bände), bandtverk,

åkerbrok samt marketenteri för sjöfarande. Fisket

idkas mest af strömming eller en art deraf, som
kallas vassbok; men synes mer ocb mer aftaga.

Deremot är sjöfarten i tillväxt, ocb staden räknar

do 19 jagter om tillsammans 3$4 läster. De fle-

sta äro öppna skotor, som föra ved ocb kol eller

ock bränvin, foder m. m. från de kringliggande

gårdarna till Stockholm. Någta fartyg begagnas

äfven att föra frakter. 1 o tbyte bemtas från Stock-

holm kramvaror, äfvensom en mängd livsförnöden-

heter. Någon bro öfver de sond, som* omgifva

staden, finnes bär icke. 4 handlande äro boende i

staden, men anno flera bafva kootingent. 28 handt-

verkare ro bär bosatta. Kyrkan är af sten, om-
byggd 1803, 50 alnar lång, 25 bred, ocb med
en vacker altarta fla. Staden bar ea folkskola med
en lärare, post kontor, tallkammare, apotbek, råd-

bos m. m. Fästningen är anlagd på klippan in-

vid staden ocb beberrskar såväl sundet emot Riod-

ön, som äfven det mera nordligt belägna Kodjo-

pet och öfriga närliggande vatten. I stället för

det gamla fästningstornet, som fått några remnor,

nppföres no närmare sjön en högre ocb vida större

byggD*d* bestående dels af gråsten, dels, i det

inre, af tegel, ocb vänd mot Kodjopet, der för-

nämsta segelleden går fram. På flera närliggande

bolmar finnas äfven äldre befästningar, ocb på
Rindön ett blockhos af träd. I flera af de när-

liggande sanden, dit fästningen icke kan nå, äro

ock försänkningar gjorda, för att der stänga sjö-

farten, serdeles för krigsfartyg. Det pågående

fastningsarbetét bestrides dels af private arbetare,

dels af en arbetskommendering från något landt-

regemente, dels af den s. k. kronoarbetskorpsen

;

bvars båda sista kompanier, tillsammans 384 man
jemte befäl ocb bevakning, bär äro förlagda. In-

genjörer leda arbetet. På Rindön är en telegraf

anbragt, hvarföre några medlemmar af telegraf-

korpsen här äfven oppefaålla sig. Stadens folk-

mängd beräknades senast till 937 personer, krono-

arbetskorpsen oberäknad. Jemte garnisons-försam-

lingen, som äfven innefattar kronans områden på
Rindön, vid Fredriksborg och Pålsoodet, otgör

staden ett konsist. pastorat af 3:e klasseo.

Way, Johan, föddes på Gottland 1792. Han var

i sin ungdom militär och deltog såsom löjtnant vid

artilleriet oti 1813 oeh 1814 årens fälttåg; men
ledd af en innerlig böjelse för målning, öfvergaf

han krigsståndet och sysselsatte sig snart ifrigt

med miniatormålning, favilken ban sedan utvecklade

änder en skicklig lärares bandledning i Brössel.

Efter hemkomsten till fäderneslandet, blef baa kongl.

hofmålare, professor samt ledamot af fria koo-
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starnas akademi. Gjorde 1828 en rata tHI Fran-

krike ocb England, der han lärde sig konsten att

inbränna färgerna i glas. Det blef först genom
honom, som glasmålningen efter Engelskt mönster

,

på senare tider blifvit bos oss införd, ocb flera

af bens arbeten vittna om ett beständigt fortgå-

ende i denna konst, som änna ensamt af honom
inom Sverige atöfvas. Sedan år 1831 vistas han

i Upsala i egenskap af ritmästare vid dervaraode

nniversitet. Ways miniaturmålningar äro väl ut-

förda, i en skönt sammansmält färgton, och jäm-
förliga med de bästa i detta slag af målning.

Ve (Myth.). Den tredje i ordningen af Börs söner.

Oden var den äldste, Vile den andre och Ve den

tredje. De begge sednare omtalas dock alltför

litet, och äro ej upptagne blad de förnämste

Asarne eller Wallhalls gudar.

Weberttd» annex till Womb i Färs hårad, är

beläget i Torna härad af Malmöhus län, 1* mil

O.S.O. från Land. Åkern är sandig, men ändock

fruktbar", och mycket bö inhöstas. Hemmanens
antal utgör 19 £, med en befolkning af 1,250 per-

soner på en areal af 8,470 tonni., hvaraf 5 äro

sjöar ocb kärr.

Wefelorgr var en af de flera sköldmör, tom, en-

ligt sagan, kämpade på Harald Hildetands sida uti

det namnkunniga slaget på Bråvalla hed, och der

utmärkte sig genom stor tapperbet. Under heta-

ste striden inträngde hon djupt in ibland Svearnes

leder och anställde der en stor förödelse. Mån-

gen god stridskämpe fälldes till jorden för hennes

bugg. Slutligen gick sjelfve Starkodder henne till

mötes, och da begynte en förfärlig kamp emellan

dessa båda. Efter en stånd högg bon honom ett

väldigt bugg öfver kindbenet, så att käften ocb

hakan till en del sönderklyfdes; men då säges

Starkodder hafva stoppat skägget i munnen, och

på sådant sätt hållit hakan uppe. Slutligen falides

bon dock utaf en af Sigurds kämpar, sedan bon

vunnit stort pris för mod och tapperhet.

Weckliolm, en socken, med Kungs-Husby och

Thorsvi, är belägen i Trögds härad af Upsala

län, vid Mälaren ocb Norra Björkfjärden, 4£ mil

S.S.V. från Up«ala, och tillhör 1 kl. reg. Större

delen af socknen är en skoglös slätt, bär ocb der

afbruten af bergbackar eller skogsdungar. Åker-

ocb ängsbruk samt fiske äro hufvudaå ringar. Kyr-

kan är byggd af gråsten i götbisk stil, reparerad

sednast 1837; dess södra del bar varit grafchor

for slägten De la Gardie till Ekbolmen, som till

kyrkan äfven skänkt dess orgelverk samt predik-

stol ocb en ljuskrona, afvensom den största kloc-

kan. Altartaflan i cboret, äfvensom några chor-

stolar, bära erkebiskoparne Gustaf Trolles ock

Jakob Ulfssons slägtvapen, och skola af den förre

vara skänkta till kyrkan. De la Gordiska graf-

cboret innehåller brutna minnesvårdar dfver Jakob

de la Gardie, äfvensom flera af håna slägt. Ett

hospital nära kyrkan, likasom äfven sockenskolan,

äro ursprungligen grundade af Jakob de la Gardie

ocb hans son Magnus GabrieL Förnämsta gården

i socknen är Bkholmen, 8| mtl. säteri rusthåll

(sa detta ord). Socknen innehåller 57 £ för»* mtl.,

hvaraf 87 £ skatte, 5| krön*, 14
J

frälse. Årta-

len åtgör 10,609 tonni., hvaraf 80 äro sjöar em
kärr. Adr. finköping.

Wetlbo, Norra, ett härad i Jönköpings län,

innehåller 11 socknar, nämligen Adelöf, Wirén

med Haurida, Lemmaryd med Bäleryd, Askeryd

(tHI större delen) med Bredestad, Marbäck, Frie-

naryd, Linderås och Säby. Dessa socknar iset-

hålin tillsammans 491 | hemman, med 15,478 it-

byggare på en areal af 198,982 tonni., kvaraf

21,620 äro sjöar och kärr.

Wedfco, Mdra, ett härad inom Jönköpings lin,

innehåller Eksjö landsförsamling samt secknara

Höreda med MeH>y, Halt med Edshult, logatorp

med Bellö, Flisby med Solberga, Hessleby, större

delen af Kråkabult ocb en mindre del af Léoe-

berga. Dessa socknar innehålla tillsammans 397

1

mantal, med 14,301 inbyggare på en areal sf

242,399 tunnland, hvaraf 20,450 äro sjöar oeb

kärr.

Wedbo, ett härad i Elfsborgs län, innehåller

'socknarna Ed, Toftedal, Nössemark, Håbol, Ré-

landa, Gesätter, Steneby, Billingforss , Ärttmark,

Ödsköld, Bäckeforss/ Tisselskog, Wårvik, Torr-

skog och Laxarby. Häradet år till större delts

upptaget af skogar, fjällar och sjöar, samt inne*

håller 276 J hemman, med 18,909 inbyggare pä

en areal af 381,936 tonni., hvaraf 72,501 äro

sjöar och kärr. Tillsammans med Tössbo hårad

åtgör Wedbo härad en domsaga.

Wedfco, Norr», ett kontrakt af Linköping*

stift, innehåller alla sockaarne inom Norra Wedbo

härad. Bland de 8 pastorater, som af dessa sock-

nar utgöras, äro 6 regala, 1 (Marbeck) patr. om
1 (Linderås) konsist.

Wedfco, SMra, ett kontrakt inom Linköpings

stift, innehåller Eksjö stad och socken, Hörtfc

och Melby, Hult oeb Edshult, Ingatorp ocb Bellö,

aamt Flisby och Solberga. Bland dessa 5 pasto-

rater äro 3 regala och 2 (Balt och Ingatorp)

konsistoriella. Folkmängden i kontraktet oppgst

till 12,615 personer.

Wedby, annex till Grårnaåstorp, är beläget 3

mil O.S.O. från Engelholm. Marken är något stet-

bnnden, ocb rådande jordmånen är sand. Skog,

särdeles af bok, 6nnes ymnigt på Ben stallea»

såsom vid Hyltwtofta, 2 j£ bemmao skatte, med 2

torp, 5 qvaroar samt 1 stamp och sågqvaro, äf-

vensom vid Bierröd, Pennarp ock Linnestoflå. Flere

hemman hafva äfven godt fiske. Socknen iaoe-

håller 18£ hemman, med 1,040 inbyggare på en

areal af 14,349 tunolond, hvaraf 325 äro sjöar

och skog.

Weddfogre* IV» och a\», se Norrhvidém§e och Sfr-

derhviddinge.

Wedeo, ett härad i Elisborgs län, inoeaåifer

socknarna Fristad, Torpa, Borgstena, Bredared,

Temta, Wengia, StfndhoB oeb Uedared. Häradet

innehåller 144| hemman, med 6,528 inbyggase ps

en areal af 85,698 tannl., hvaraf 9,009 äro sjear

och kärr. Tillsammans med Märka och BeJlebygds

härader utgör Wedens hårad en domsaga.

W««etU»er« t Atfolf rredrtfc, soa af eidet-
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krambanfttareo i Stockholm Erik Wedenberg, föd-

des d. 26 Okt. 1743. Uppfostrad af enskild in-

formator, dels i aiaa föräldrars hus, dels i Up-
sala, egnade han sig tidigt åt läkarevetenskapen,

och, såsom da var brukligt, öfvade sig i pnar-

macien något öfver 3 år på ett apotbek i Stock-
holm, innan han om hösten 1763 inskrafs såsom
stndent i Upsala. Sedan studerade han medicinen

med särdeles grundlighet, så väl i Upsala »em i

Stockholm, och blef, efter a flägda lärdomsprof,

1772 promoverad till medicine doktor. Året derpå

företog han, med understad af Helmfeldtska sti-

pendium, en utrikes resa, då han vid de förnäm-
sta främmande medicinska inrättningar och hos

den tidens störste läkare i Berlin, Strasbnrg, Pa-
ris, London, Leyden och Köpenhamn fullkomnade

sin % bildning för läkarevetenskapens ntöfning. Efter

fem års frånvaro återkom han 1778 til! Stock-
holm, och straxt derpå blef kan förordnad till

fattigläkare derstädes, samt följande året, i an-

aeeode till sina kända utmärkta insigter i barn-

förlossniogsvetenskapen , tillika läkare och före-

ståndare vid barnsängsboset Pro Patria. År 1786
kallade hertig Fredrik Adolf honom till sin lifme-

cos, och 1793 erböll ban fullmakt att vara kongl.

lifmedicos. Tvenne år derefter förordnades ban att

vara lifmedieos bos enkedrottningen Sofia Magda-
lena, bvilken tjänstebefattning han fortfor att in-

oebafva ända till denna drottnings död. Då han

vårdade benne under dess sista sjukdom på Ulriks-

dal, kom en gång drottning Hedvig Elisabeth Char-

lotta dit, samt gick in till den sjuka och säng-

liggande enkedrottningen , som vid hennes inträde

genast vände sig om i sängen och låtsade sofva,

hvarföre den besökaode drottningen förtöroad straxt

åter utgick och befall te Wedenberg följa sig ut i

förmaket. Der frågade bon honom häftigt i tvär

ton hvilken sjokdom enkedrottningen hade, bvarpå

han svarade, att det vore rödsot. Med sin vanliga

häftighet utlät sig . drottningen då: "Fy fan! huru

kan en drottning få rödsot !"* men Wedenberg sva-

rade genast belt lugnt: "En drottning år ock en

människa, ers majestät/ bvarpå drottningen rod-

nade starkt, vände sig hastigt om, gick ut och
afreste. År 1809 blef lifmedicos Wedenberg R.

af W. O., 1814 hedersledamot i sundhets-kolle-

giom och 1822, vid promotionen i Upsala, för-

klarad for jubeldoktor. Af aktning och erkänsla

éerföre att han änder 42 års tid, utan något arf-

vode, med utmärkt ömhet och nit bestridt läkare-

vården vid harnbördshoset Pro Patria, lät sällska-

pet Pro Patria år 1820 prägla öfver honom en

medalj. Han a fled i Stockholm d. 1 Mars 1828.

Hao åtnjöt länge mycket förtroende af drottning

Sofia Magdalena, och kände äfven till en stor

mängd upplysande anekdoter från hofvet för den

tiden, af hvilka han stundom omtalade åtskilliga

för siea vänner, men brydde sig aldrig om att

uppteckna dem. Åfven var ban känd för en sär-

deles lätthet att, då det behöfdes, konna gifva

passande och träffande svar. Till Svenska läkare-

sällskapet testamenterade han 500 R:dr b:ko för

böckers inköp, bvilken summa sällskapet beslöt

skulle såsom ett orubbligt kapital förräntas, under

namn af Weéenéergtha bokfonden, så att endast

afkastningen årligen skulle få användas till inköp

af böcker.

Wedftorstop, Hssejnsie von, son af köpmannen
oeb borgaren i Husum, Henning Wedderkopf, af

en adlig ätt från Geldern , föddes 1 638 , oeb blef

1664 juris atriosque doktor uti Heidelberg. Ut-
nämndes året derefter till juris professor derstä-

des, och 1669 till juris professor i Kiel. Om-
kring samma tid var ban tillika canonicus i Lubeek.

Befordrades 1676 till råd bos biskopen i Lubeek,

hertig August Fredrik af Holstein Gottorp, samt

blef sedan kammarråd, och omsider geheimeråd och

amtman. Brukades dessutom i åtskilliga beskick-

ningar och vigtiga uppdrag, samt erböll 1683 af

kejsar Leopold förnyelse på sitt adelskap. När

ban ingick i Svensk tjenst är ej närmare kändt;

men sedan ban 1693. bl ifvit natnraliserad såsom

Svensk adelsman blef ban samma år statsråd bos

konung Carl XL Är 1709 afsattes bana från sina

embeten och kastades i fängelse uti Tönningeo,

der ban hölls fången till år 1714. Han afled i

Hamburg d. 17 Jan. 1721.

Weddfge, med Åbs oeb Sällstorp, en socken i

Wiske härad af Halmstads län, är belägen 2 \ mil

N.N.O. från Warberg. Pastoratet genomflytes af

Wiska-ån, oeb sträcker sig från bafvet i vester

ända till Westgöthagränsen i öster. Rådande jord-

månen är god lera och dernäst svartmylla, upp-

blandad med sand eller grus. Bördiga åkerfält

och ängar på ömse sidor om Wiska-ån bilda bär

en skön och fruktbar dal, omsluten af böga berg,

bland hvilka flera äro bevuxna med löfskog. Dock
6ooes bär äfven bergabtig utmark, och torfmos-

sar sakoas ej heller. Bland sjöar är Wettlången

den betydligaste. Säterier i socknen äro: Björk-

holm, med 26 underlydande hemman frälse och

6£ hemman frälseskatte, samt 5 tollqvarnar i Wi-
ska-ån, är fideikommiss inom von Döbelnska slägten;

Struxsjö, en gammal sätesgård, som under Danska

tiden ägdes af familjen Gris; samt Jönsjö, 1 mtl.,

jemte underlydande hemmanen Ry och Sannagår-

den, med vackert belägen åbyggnad oeb god till-

gång på skog. Bland byar märkas: Wattby, om
7 hemman, med god åker, nära Wiskan, och

torfmosse; samt Sytlinge, der konung Carl XI vid

den s. k. Kongs-Bondegården en tid både sitt hög-

qvarter. Kyrkan, belägen nära landsvägen, år 46
alnar lång, 13 alnar bred samt 12 alnar bög in-

vändigt, samt tegelbetäckt, men med ett 50 al-

nar högt gmndmuradt stentorn med koppartak.

Socknens fornlemningar häotyda mest på krigs-

händelser från förflutna tider. Längs Wiska-åns

nordvestra strand, på en sträcka af \ mils längd,

finnas märken efter de förskaosningar konung Carl

XI år 1676 bär lät uppföra. På Wallby gärde

skall ett fältslag bafva förefallit, och i närbeten

derintill finnes en ättehög, kallad Skuttehög, som
förr haft fotkedja och ättbäll; en Dansk konung,

som stupat i en strid mot Svenskarne, säges bär

vara jordad. Vid Qvarnomt by visas ett monu-

ment, som, ehuru rnbbadt, synes bafva varit en
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kummelgrotta, och bar en takhall, som ir 5 al-

oar lång och % alnar bred, det bela bvilaode 2
alnar från jorden på 6 kommejblock. 10 klump-

formiga mindre stenar utgöra har en slags för-

gård. Denna fornlemning, vid bvilken förfädren

sannolikt förrattat sina andaktsöfniogar , kallas af

allmogen Rumplöse kyrka. En mängd baotastenar,

ättekullar m. m. förekomma bär dessutom nå flera

ställen. Socknen innehåller inalles 65 hemman,
med 1,860 inbyggare på en areal af 15,621 tunn-

land, hvaraf 1,510 äro sjöar och kärr. Adr.

Warberg.

lTederdopare* se Knippert Doliing.

Wederslof, med Dänningelanda, är en socken,

belägen i Kinnevalds härad af Wexiö län, 1 mil

S.S.V. från Wexiö, och tillhör 3 kl. patr. Mar-

ken är bergaktig och stenhanden. Vid skattehem-

manet Odenstanda, om 3J mil., ligger Si flersta

källa, der Walborgsmessaftonen firas med offer

och lekar. Sockenkyrkan är af sten, 26 alnar

lång oetj 10 alnar bred. Stenflycbtska familje-

grafven är der belägen. Socknen innehåller 22 7
5
^

mtl., med 885 inbyggare på en areal af 11,965
tannl., hvaraf 1,220 äro sjöar och kärr.

Wedev&g, ett jernbrak i Lindes socken af Öre-

bro län, bar 4 härdar ocb 2 hamrar med 1,448

skepp:d 6 lisp:d privil. årligt smide af eget tack-

jern, hvarför hammarskatt ntgöres med 7 skepp:d

19 lisp:d 13 marker. Frälsesmidet otgör bär 650
Skepp:d; ä{yen finnes hår stålagn samt betydlig

tillverkning af allehanda manofaktorsorler af spik-

och svartsmide. Broket bar fordom varit vida be-

tydligare. Äges na af B. R. Cederborgh. Smr-
desstämpeln är W med krona öfver. \

Vedkompaoiet inrättades vid början af konang

Gastaf II Adolfs regering, och fortfor änna änder

drottning Christina att vara oti ett blomstrande

tillstånd. Det bestod oti ett särskildt bolag, som
både uteslutande privilegium på att drifva all större

bandel med ved, isynnerhet att förse Stockholm

med denna nödvändighetsvara, och lemnade länge

v
eo högst betydlig vinst. Icke destomindre råkade

kompaniet slutligen på obestånd, och vedhandeln

blef belt ocb hållet frigifven.

f/edtillaj&ae> Den inhemska föbrukningen af ved

inom Sverige, till diverse sårskildta bebof, har

af hofjägmästaren Ström bl ifvi t beräknad till ett

qvantum af ungefärligen 7 millioner famnar årli-

gen, ocb då dertill lägges bråd- och bjelk-export

till en summa af 230,000 famnar, uppgår årliga

total-förbrukningen af rikets skogstillgångar till

en summa af 7,230,000 famnar. Exporten af ved,

såsom sådan, är nemligen från Sverige förbjuden.

— Samme utmärkte skogsboshållare bar ock be-

räknat den mark, som inom Sverige bär eller kan

bära åtkomlig skog, till minst 1,100 qvadratmil

eller 25,000,000 tunnl., en skogsvidd, som, om
den rätt sköttes, synes kunna producera en tre

gånger så stor afkastning, som den, bvilken na

årligen skördas.

Wedt*sm 9 annex till Forsbem, år beläget 2 mil

N.N.O. från Skara, 1 mil från Wenern. En del

af socknen år skogstrakt med seodmylla (Kinae-

skogen), men den öfriga dalen har god lera eet

lermylla. Säterier i socknen äro: &r Tiulegårém,

Löfhotmen och Kårtorp, hvardera 1 mtl. Secksei

innehåller 15 £ hemman, med 540 inbyggare pi

en areal af 4,906 tonniand, hvaraf 15 äro sjöar

och kärr.

Wedttm, annex till Bitterna, är beläget i Ls-

ske härad 3| mil S.V. från Skara. Jordmånes ir

dels sand, dels lermylla, och hår och der fisses

någon föga betydlig skogsmark. I socknen ligger

säteriet Hdggatorp, 1 mtl., samt Nedregården We-

dum, löjtnantsboställe. Socknen innehåller 19*

hemman, med 630 inbyggare på en areal af 4,536

tunnland.

Wesreholra, en sätesgård i Ströfvelstorps socken

i Skåne, består af 5f mtl. med underlydande 39}

mtl. frälsehemman, 17 torp och ladugården fe-

tarp. Sjelfva herregården är anlagd för trean

sekler sedan, hvarom ek- ocb bokparkerna red»

vid avenyerna vittna. Hufvudbyggnaden utgör ss

fyrkant af storslagen tegelsten, med 9 qtarten

tjocka murar, två våningar hög, uppförd år 1530,

med innesluten borggård, af Danske riksmarskal-

ken ocb riddaren Tyge Krabbe, inom hvars slagt

egendomen förblef ända till år 1663, favareftér

den kom i grefi. Slenbockska slägtens händer, till

år 1685, samt sedermera under åren 1685—1814

tillhörde familjen Cedererantz, oCh år 1816 tillf&U

kammarherren G. Ebrenborg. Sjelfva hufvudbygg-

naden var fordom kringfluten af ån Vegen, son

nu på ena sidan är tilIdanid; den bar i äldre ti-

der varit försedd med toro och omgifvea af vil-

lar med bestyckning, samt vindbrygga; men dessa

äro numera försvunna , och i stället för vindbryggs

finnes nu en stenlagd bro. Trädgården är utmärkt

vacker, ocb försedd med bvarjehanda slags frskt-

träd, såsom aprikos-, persike- och mandeltrid

samt Lambertska nötträd, afvensom med nickar,

granpyrader, kanaler och dammar m. m. Under

Carl XI:s krig med Danmark, skall Wegeholm af

ett Danskt parti blifvit sköfladt och till sin inred-

ning mycket förstörd!. Ett fältslag lärer då äf-

ven här hafva förefallit. Uuder Krabbiska famil-

jens samt i riksrådet Stenbocks tid egde posses-

sorerne af gården patronatratt till Ströfvelsterm

ocb Ausås pastorat; men denna rättighet gick

år 1684 förlorad för godset, och pastoratet ber

sedan varit regalt.

Veejeaach, Eberhard Krnnt Gotthard von»

son af kaptenen i Holländsk tjenst, Fredrik w*

Vegesach, föddes i tiostock d. 28 Mars 1763,

men flyttade 1777, tillika med sina föråldrar, öf-

ver till Sverige, der han 1779 blef antagen till

page bos konung Gustaf III. Sedan nan undergått

examen i fortifikations- och artilleri-vetenskaperna,

utnämndes han 1784 till kornett vid lifregewestet

Blef 1788 kapten i arméen, och beordrades till Fin-

land, men mot slutet af året derifrån till Norrska

gränsen, uoder general Armfelts befäl. År 1789

befordrad till major i arméen, blef han satt till

chef för en jägarebataljon, och beordrades tillika

att vara betitlhafvare öfver Dalregementets vargt-

rfagsmanskap. Med dessa trapper tiUaakatråsgd»
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.\m t*i Svartbäeks oddt en Rya* cerpe, som éér

.försökte att landstiga, tant anförda avantgardet

id stormningen af fienderna* förskansningar på
Blgön. Under 1790 ars fälttåg tjänstgjorde bao

aåaom öfveradjutaet ho» general Armfelt, och dal-

tog verksamt i flera krigsföretag. Vid stormoin-

geo af Pardakoskis pass åagrap haa Ryssarna ased

sitt avantgarde, erofrade 2 kanoaer och stormade

med fälld bajooett, under fieoderaes kanoneld, öf-

ver eo bro, tvang dem att retirera, samt stor-

made och erofrade derpå en förskansad höjd. I

anledning af hans vid detta tillfälla visade tapper-

bet, otnämndes ban samma dag till riddare af

evärds-orden. I träffningen vid Savitaipal stor-

made han trenoe gånger och erofrade slatligen de

Ryska batterierna, likväl med den manspillan, att

efter sista stormningen af hela hans tropp endast

ban sjelf och hans adjutant voro öfrige, sedan

alla de andre dels blifvit dödskjotne, dels sårade.

Efter krigets siat befordrades ban till öfverste-

löjtoant och flygeladjutant; kort derefter till pre-

miermajor vid Dalregementet, samt till brigadma-

jor vid konungens bvita och svarta gardesrege-

menten; men erhöll 1794, efter egen begäran,

afsked från sin premiermajorsbeställning, med till-

atand att såsom general-adjutant af flygeln i ar-

méen qvärsta. Befordrades 1797 till öfverste i

arméen och general-adjutant hos konungen, 1800
till öfverste och ebef för Karelske dragonerne,

. jemte Savolax- ocb Karelske jägareregementerné,

eller dea så kallade Savolaxska brigaden. År 1802
transporterades han att vara sekundchef vid f. d.

Götba gardesregementet, samt tjenstgjorde onder

koaongens de följande åren inträffade frånvaro ut-

rikes, såsom general-adjutant för arméen, och le-

damot af den tillförordnade regeriageo. Mot slu-

tet af år 1802 upphöjdes han till friherre. Trans-

porterad år 1804 till öfverste och chef för We-
aterbottens regemente, beordrades hao året derpå

att afgå till Pommern såsom brigadehef, i bvilken

egenskap befälet öfver fjerde infanteribrigaden blef

honom uppdraget,* samt utnämndes 1806 till öf-

verste och chef för Elfsborgs regemente. Under

1807 års fälttåg i Pommern utmärkte ban sig vid

flera tillfällen under Stralsunds belägring, till be-

löning bvarföre han äfven utnämndes till riddare af

svärds-ordens stora kors. Bland annat utstod han

med endast 2000 man ärofullt en fäktning emot
marskalk Mortier, som angripit honom med 15,000

man, och verkställde sedan en ganska skickijg

reträtt, eboru ban bärunder erhöll ett svårt sår.

Då Stralsund slutligen måste kapitulera, förordna-

des han att i egenskap af kooungens tjenstgö-

rande general-adjutant ombesörja fästoingens ut-

rymmande och troppernas öfverförande till ön Rfi-

gen. Sedan detta lyckligen blifvit verkställdt,

förordnades ban till chef för arméens högra fly-

gel, samt utnämndes till general-major i arméen.

Under krigsåret 1808 var han förordnad till chef

för vestra general-gränsbefälet, och anförde den

del af vestra arméen, som inbröt i Norrige; men
beordrades sedan därifrån, för att med en fördel-

ning af knstarméen företaga en expedition till sö-

dra Finlaad. Haa landateg vid Leroo, ej låifigt

från Åbo, aleg en mötande Rysk corps; men blef

derefter af en anryekande större fiendtlig styrka

öfvermaanad,, oeh ékg sig nödsakad att under en

bårdneokad strid verkställa en svår reträtt, samt
• åter gå ombord på transportfartygen. För sin

vid detta tillfälle visade käekbet, utnämndes ban till
"

kemmendör af svärds-orden, eeb dubbades dertill

af konungen sjelf inför fronten af den på Åland

stående hären. Uti det blodiga slaget vid Ora-

vais anförde han de Finska trupperna, hvilka,
abnrn endast 3,500 man starka, uti nära sexton

timmar fäktade emot 10,000 Ryssar, och slutligen

tvingade dem att retirera. I denna slagtning Méf
ban ånyo blesserad, och fick en bäst ibjälskjnten

onder sig; men icke desto mindre återkallades ban

- till Stockholm, att inför krigshofrätten stå till an-

svar för sina militäriska operationer, ocb synner-

ligest för det att haa landstigit vid Christina, i

stället för vid Björneborg, bvilket sednare, i an-

seende till strandens beskaffenhet derstädes, omöj-
ligen kunnat verkställas. Ehuru krigshofrätten icke

, fann honom vara i aågot afseeode brottslig, el-

ler aasåg sig kunna fälla honom till något an-

svar, var det likväl endast revolutionen den 13

Mars 1809, hvaruti ban för öfrigt icke hade nå-

gon del, som frälste honom från lifstids fängelse

på fästning, bvilken dom skulle af Gustaf Adolf

underskrifvas just samma dag, då hans afsättning

inträffade, men sedan af konung Carl XIII annu-

lerades. År 1811 beordrades friherre Vegesaeb

jtill Blekinge, der ban visade sig såsom en skick-

lig ingeniör vid anläggande af förskansningarne på
Wämöa, utanför Garlskrona. Utnämndes 1812 till

general-löjtnant ocb kommendör med, stora korset

af svärds-orden. Under kriget mot Fraosmännen

åreo 1813 och 1814 anförde han en särskild corps

af den förenade norra Tyska arméen, med hvilken

ban utförde flera vackra bedrifter, bland % annat

tillbakaslog, på vägen till Rostock, en 8,000 man
stark trupp, som ämnade brandskatta nämnde stad.

Vid inbrottet i Norrige i Augusti månad 1814,

. kommenderade ban äfven en egen corps, med bvil-

ken ban först inneslöt Fredrikshalls fästning, och

sedermera slog en del af Norska arméeo vid Raec-

kestäd, vid Askim ocb vid Trögstad. Då Sven-

ska arméen sedermera återgick till Sverige, qvar-

stannade general-löjtnant Vegesaeb, säsom öfver-

kommendant öfver fästningarne Fredrikshall och

Fredriksstad, någon tid, men Återvände derefter

till Sverige. Utnämndes 1816 till general-inspek-

tör för oorra inspektionen. Hedrades samma år

med den särskilda utmärkelsemedalj, som hanse-

städerna Hamburg, Liibeck ocb Bremen låtit prägla

/ill minne af 1813 års fälttåg i norra Tyskland.

Afled i Stockholm d. 30 Okt (818.

Vejde (Isatis), ea utmärkt färgväxt, förekommer
. vild på torra ställen , särdeles hafsstrénder, i södoi

ocb mellersta Sverige, såsom i Blekinge, på Gott-

laad ocb Öland, på Marieberg vid Stockholm o. s. v.

örten bar glatta skidor, som något vidga sig upp-

åt, småtandade ro t blad ocb pillikt stjelkomfat-

. tano*e stjelkblad. Man åtskiljer tvenee arter der-

Del. IV. „ 32
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*f, oenrligeu *åd och Ma vejde (I. sylvestHs och
tjetetorin), rf hvHka dra förr» har snålare Med
tfoh i kanten naggade rotblad tamt kortare frö-

skidor, då deremot don äkta fejden kar bredare

oob köttfollaro blad, fetbladen beta och fröski-

dorna läogre samt icke ntnjupnu. Den sedoare

ätten odlas mest i Praakrike oeh England. Regge
fira tvååriga, och begge gifva iarg, men den åkta

gffver de* i ojemföriigt större ejvantftet. Kor oeh

4*é förtära arten gerna; men dess bufvudsakllgftste

brak år till blå färgberedning , hvartill denna växt

oOsam nyttjades, innan indfgon blef bekant i Eoropa.

Åfven nn nyttjas vejde jemte indtgon, oeh man
hor äfveo med framgång försökt att af vejdeplan-

ton tiHredu en art iadigo, som i godhet ej skall

stå efter den amerikanska. Vid medlet af förra

århundradet anslogo ständerna penningar och för-

anstaltade om en vejdeplantering i stort, bvartill

man åfven uppförde beredningsbas; men oabtadt

klimatet och jordmånen gynnade anläggningen,

insinmrade dock snart nitet, och verket förföll.

Bästa jordmånen for vejde är en myllig oeh väl

tillredd lera, som hvarben är så bögländt, att den

lr torr, eller så våt, att den kan kallas sur. Mar-

ken bör på hösten köras vä) oeh gödas tillräck-

ligt, bvarefter fröet om våren, så tidigt som möj-
ligt är, utsås, tnnnt, och nednarfvas med en nå-

gorlunda tät barf. Två lod frö eller litet deröf-

ver kanna standom vara tillräckliga till ett kapp-

land. Stundom ntsås också vejdefröet om hösten.

Si snart de understa bladen begynna galna, år

tiden inne att företaga första skörden, oeh man
nyttjar dertill i Tyskland ett eget stötjern, hvar-

raed nian afstöter hnfvndet af Troten, änder det

Bron i Frankrike endast afskdr bladen straxt öfver

Jorden, bvilben me tbed synes vara fördelaktigare.

På bördig jord kan vejde väl ntsås två gånger å

rad, men icke oftare, atan jorden bör deremellan

några år få bära säd eller rotfrukter. De aftagna

bladen utbredas på ett rent och svalt ställe, bvar-

efter man, så fort görligt är, öfvergår till kross-

teingen, som sker på en särskilt inrättad vejde-

qvarn, hvilken vanligen sättes i rörelse med en bäst.

Då vejdebladen på denna qvara äro malne eller till-

Tiekligt krossade, låter man gröten ligga 8 till 10

timmar, och gör sedan deraf runda bollar, stora

som knytnåfvar, hvilka uppläggas på lafvar under

tak, men i fritt drag, till att torka. De torra

bollarne slås sedan sönder med klubbor, behandlas

åter med vatten, hvarigenom de förvandlas till en

hård deg, som efter förnyad torkning åter sön-

derslås till ett groft pulver, som slutligen packas

i fat. En god vejde bör vara blå eller blågrön,

och gniden på papper lemna dylik fläck; är den

åter grå eller grågul, så är den af sämre be-

skaffenhet, och måste då vid fargningen uppblan-

das med mera iadigo.

tJTeldenhAyn , Jofiaui von* före sitt adlande

kallad Weidenfaeym, föddes d. 18 Dec. 1604. Han
var en ganska berest och mycket lärd, isynnerhet

språkkunnig man. När han kom i Svensk tjenst

år ej kändt; men år 1647, då han upphöjdes i

adligt stånd, var han kongL Svensk agent i Lu-

beck. Utaftnraées I6ft* till asoistenss t%å i tet-

band, samt 1658 till kommerse-direktÖT oeh bet-

iftd ati Linand. År 1661 blef baa tillika barg-

gfefve ati Peruan, oeh fick i uppdrag att fatt

såsom Svensk gesaodt till Poeten. Bon dog ess

26 Ang. 1666. 8onen,

Wottfetiliayii, Gatortel too, kom i tjenst år

1675, sedan baa i set år fornt varit page, och

blef 1676 Pänvlk. Befordrades sedan 1677 till

löjtnant vid Helsinge regemente, ock samma år

till regements-qvartermästare vid Södermsaleeds

regemente. Efter att 1676 nafva deltagit uti sjö-

slaget med do Dansko, beordrades ben till sr-

nséen i 8kåne, der han bivistade slaget vid Land,

beltgriagen af Gbristianstad och slaget vid LaasV

kroee. Var 1678 kommenderad med Söderans-

lands regemente ut på flottan, och bivistade föl-

jande året beMgringen af Uddevalla stans. Be-

fordrades 1680 till kapten och 1697 till majer,

i hvilken egenskap han gjorde fälttågen 1760 i

Holstein, 1701 i Pommern och 1702 i Posta.

Befordrades 1703 till öfverste-Iöjtnant, hvareftsr

han året derpå deltog i slaget vid Posen och

1706 i slagen vid Franenstadt och Kaliscb. Ut-

nämndes slutligen 1706 till chef för Södenaaa-

lands regemente, och blef dödskjuten uti slaget

vid Pultava 1709. Denna adliga ätt utslocknade

med hans son, öfverste-löjtnanten Ge>oraj von

WeMetthayn» som dog barnlös år 1733.

Weielealijefitt, Lars» son nf kamrerarei i

kammar-kollegium, Lars Weidman, född på 1650-

talet, började ain bana 1673 såsom furir vid Kal-

maro regemente, samt blef 1675 sergeant, oeh

1677 adjutant derstädes. För sitt tappra förbii-

lande sistnämnda år vid stormningen af CarlsnaBSS

knstell, befordrades han till löjtnant, och visade

derpå en synnerlig tapperhet vid stormandet af en

skans utanför Gtiristianstads långa bro ; äfvenså ati

slaget vid Landskrona. Vid Christianstods öfvergåsg

togs han till fånga af Dansbarae, mea lösgsft

efter fredens afslutaade. Befordrades 1667 till

grenadier-löjtnant, och 1693 till kapten vid Öster-

bottens regemente. Uppböjdes 1694 uti sdlift

stånd, då han skref sig herre till Saxmåla. Blef

slutligen 1703 utnämnd till major, och afled d. 1

Nov. 1709 uti staden Riga.

Weflajel» Christian Kraffcld von, son sf

arkiatern, medicine och pbarmacie professors i

Greifswald, doktor K. E. von Weige), föddes d.

5 Ang. 1776. Efter att nafva från ain tidigaste

ungdom blifvit danad till kunskaper, och under

fadrens inseende hafva från år 1792 med myefceo

hängifvenbet studerat läkarevetenskapen vid Greifs-

vralds akademi, reste han 1796 till universitetet

i Jenn, hvarest han, efter aflagda examina och en

väl försvarad gradual-dispotetion, år 1798 pro-

moverades till medicine och birurgie doktor. San-

mn år begaf han sig först till Göttingen och eedso

till Wien, der han fullbordade sina studier uti alls

läkarevetenskapens delar hos de många der varan-

de berömde läkare. Återkommen 1799 ifrån Wiee,

npprobomdes han, enligt författningarne, af £•*

nitets-kollegium i Greifswald, och erhöll mag>-
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uttalens i StreJsnsn] tillstånd, alt legU§en uteiVa

läkarevateaeknpen devatfcdea, hvarefter han 1862
Mef utnämnd till aiMmr i Pomenka saudbcts-

keUegium, tesen en belöning för ådegalagdt nit

vid veeeiaaUoooas befrämjande. I ändamål att

undersöka och draga aytta af Englands förträffliga

anstalter för dan praktiska medicinen och kirur-

gien, företag han 180? en rasa öfver Sverige till

nämnda rike, hvarifrån han följande året kon Ull

Stockholm , der han , efter att iafdr cellegiem me-
dicum hafva undergått det vanliga colloquium ia~

snjliare, etoäntndes af konaag Guataf IV Adolf till

dess tjänstgörande lifmedicus, i hvilken egenskap

lian åtföljde konangen på resan till Åland, aamt,

efter koaangens arrestering, jemväl till Drottning-

holm och Gripsholm. Rfter det att Gnstnf Adolf

lämnat Sverige, förordaodes Weigel att vara tjänst-

görande förste Hfmedikus hos konung Carl XIII,

anat tillika vice preses i co)legiom medicom. Sans-

va år kallades han till ledamot af krigs-akade-

mien, samt till ledamot i kommittén, hvilken skalle

granska arméeos medieiaalverk. Följande året, då

isan blef riddare af W. O., insattes han Ull med-
lem af den kommitté, hvilken hade att inkomma
med föralag, rörande en allmän förbättrad läkare-

vård inom riket, samt valdes mot slutet af året

till ledamot af vetenskaps-akademien. År 18*11

erhöll han fallmakt att vara regeménte-sakare vid

lifregements- brigaden , och nuturaliserades åretder-

på såsom Svensk adelsman, med bibehållande af

aitt förra namn och vapen. Vid samma tid for-

ordnades han till koaangens tjänstgörande erkia-

ter, hvarpå nån åtföljde konangen till Örebro, der

han vid riksdagen äfven deltog i öfverläggnJn-

garne. Förordnades 1813 till ledamot i direkUo-

neroe öfver Danviks hospital och allmänna barn-

hus-inrättningen i Stockholm, samt uppvaktade

åVret derpå konungen, noder dess vistande på flot-

tan, vid anfallet mot Norrige. Samma år FL af

N. O. och 1817 K- af W. O. Sistnämnda år ut-

nämnd till brigadläkare vid första kavalleribriga-

den. Någon tid förat fövordnad till ledamot uti

na kommitté för reglering af erméees läkarestat,

och sedan till ledamot ati direktionen för garni-

sons-sjukhusbyggnaden i Stockholm, ett foretag,

aam han alltsedan med synnerlig ifver omfattade.

Efter konung Carl XIII:s död, utnämnde den nye

konungen honom' Ull sin förste arkiater, och he-

drade honom med nordtsjerne-ordens kors i bril-

jante r. År 1819 företog han en resa till Tysk-
land, och förordnades, efter hemkomsten deriffåa,

året derpå till ordförande uU direktionen för

Stockholms läns veneriska kurbus-inrättning, och

cm tid derefter till ledamot af kommittén för ve-

terinär-inrättningen i Stockholm. Efter krooprin-

neos öfvervoana svåra sjukdom år 1821, hvarvid

avkiater Weigel träget uppvaktat, Ulldelade ko-
mnogea honom Wasa-ordens stora kemmendörskers,

en ynnestbevisning, som snart följdes af fullmak-

ten ntt vara ordförande i sundneta-fcollegiam. De
otroligt många olikartade uppdrag han tid efter

emuaa fick emottagn, vittna om det stora förtre-

han förvärfvat sig. Så var han, utom i redan

anförda direktioner *ch kommittéer, ledamot *ti

direktionen för Stoaaiborgslsa läkarerinrättningen,

en af de hunden män, som halv* styrelsen af j&toek-

holms atads brandförsäkringskontor, ledamot i di-

rekUoaee af Clata fattighas, ordförande nU diseji-

tionan öfver allmänna harnbördshasoi, ledamot nf
tnhoH-hommissionen, ledamot uti den stora kem~
mitén för uppfostriogsverkat, ledamot uti kommit-
tén Ull granskning af 1 7 SO års författning om
boskapssjuka, ledamot uti kommittén Ull öfvevae-

ende och förbättring af författningar, rörande än-
drings sökande och kommonikatioa uti ekoaomi-

och politie-mål, ledamot uti kommittén till ander-

aökande af sjukvårdens tillstånd inom hofvudstadon 9

samt till uppgörande af- förslag Ull nödiga för-

bättringar i densamma, ledamot i kommittéen rö-

rande en förbättrad reglering af rikets styrelsa-

verk, ledamot i karantäns- och tryckfrihetsjtom-

mitteerue m. fl. Dessutom var ankiater Weigel
medlem af en mängd samfund och lärda sällskap,

så inländska som utländska, af vetenskaps-akade-

mien och sällskapet Pro Patria, af Göthebocgaka

vetensknps- och vitterbeta-sällskapet, hedersledamot

af Upsalä låns hushålls-sällskap och af Söderman-

lands läns hosbålla-cällskap, ledamot af Neder-Rchu-

aka Gesellschaft fur Natur uad Heilkunde, korre-

sponderande ledamot af Societas åfedice-Chirnrgtca

Berolinensis, ledamot af Gesellschaft fur Natur-

Wissenschaft nnd Heilkunde i Heidelberg och af

Pariotiska Sällskapet i Stockholm, hedersledamot

af Sveaska jägare-förbundst, samt af Vereio för

Heilkunde in, Preussen, ledamot af första klassen

af Svenska krigsvetenskaps-akademien o. s. v. År
1835 utnämndes han till FL af konung Carl XJII:s

orden. Afled år 1848, efter att på sedeare ti-

den hafva varit besvärad af en alltmera tillta-

gande ögonsvaghet. Arkiater von Weigels fader

hade redan 1806 blifvit utaf Romerske kejsarea

uppböjd uti adligt stånd.

Vellsjelf. Så kallades en viss tull, som Holländ-

ska regeringen 1646 påbjöd skulle uti alla Hol-

ländska hamnar erläggas för de ifrån Östersjön

kommande varor. Afsigten dermed sades väl vara

att betäcka kostnaden för de rustningar, som Hoi-

laod behöfde göra, för att skydda sin handel på
* Östersjön; men egentliga afsigten var, att därige-

nom motväga den förde), som de Svenska köp-

mannen hade genom tullfrihet i Öresund och an-

medelst jämna förhållandet mellan dem och Hol-

ländarna. Bland alla på Östersjön seglande folk

hade nämligen Svenskarne ensamma fördelen nf

tullfrihet i sundet, och de kunde således låtteligen

undersälja de andra och draga handeln nästan ute-

slutande till sig. Holländarne, som genast insågo

den fara, hvarmed deras egen handelsrörelse och

sålede» hela deras eget välstånd till följd häraf

hotades, införde den nya tallafgiftea Veilgeit.

Svenska regeringen klagade häröfver, men utan

verkan, och afgiftea fortfor att med attfnghet

ntkräfvas.

Weinaje, med Tjärby, en socken i Höks härad

af Halmstade län, är belägen 1 mil NJS.O. fnån

Laholm och tillhör 2 kl. reg. Tåilsjunniaaa med
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• annaset innehåller delta pastorat i rit linie en

, längd af aara 3 mil och en brädd af i mil. Ra-
dande jordmånen ir sand , och orten är i allmänhet

mager och föga gifvande. Den del deraf, tom
gränsar till Småland, är«k)ippig och stenhanden,

samt äger ännn någon skog, särdeles af bok samt

något ek och björk. Barrskogar hafva fordom

åfven funnits på strandbygden, der nn ofantliga

flygsandsdrifvor möta ögat. Bland byar i socknen

märkas: Weinge, belägen en mil från hafvet, med
god torfmosse, men ntan skog; Wessinge, med
bättre jordmån än Weinge, men otillräcklig torf-

mosse; samt Öringe med temligen bördig jordmån

,

. någon bokskog och torfmosse samt 3:ne hemman,
bebyggda af ståndspersoner. Kyrkan är korskyrka

62 alnar lång och 43 bred. En här belägen källa,

kallad Kapellskällan, har varit ansedd äga en un-

dergörande kraft och såsom offerkälla varit besökt

af både sjuke ocb friske. Bland ättehögar märkas
. Kapetlshögen , som af skattsökare varit mycket be-

sökt; Wingshög, Solhög, SkogbohOg och Össjahog.

Vid korsvägen nära Wessinge äro lemaingar af

en rubbad stenkrets, som troligen tillhöra en på

utmarken nära intill belägen valplats med tillhö-

rande 2:oe stora grafvar, inom hvilka stupade

Svenskar skola vara jordade i den norra och Dan-

skar i den Östra. Flera ättehögar omgifva dess-

utom stället. Socknen innehåller 46 hemman med
1,302 inbyggare på en areal af 36,149 tonni.,

hvaraf 3,250 äro sjöar och kärr.

Weinholtz, Peter , son af majoren vid Öster-

bottens regemente Ingel Casperssoo Weinholtz,

bvars förfäder, som tillhörde en gammal adlig ätt

från Tyskland, för religion&förföljelser måste Bykta

derifråo ocb nedsätta sig i Sverige, föddes d. 13

Mars 1620 och ingick 1639 i krigstjenst såsom

musketerare vid det regemente, der hans fader

* var anställd. Deltog derefter uti flera krigstill-

falligheter och utmärkte sig genom stor käckhet,

isynnerhet uti slaget vid Leipzig 1642, der fadren

stupade. Befordrades 1646 till rustmästare vid

Uplands regemente och sedan till fältväbel der-

städes. Vid Prags stormning 1648 visade han sär-

deles tapperhet, till belöning hvarför han 1655 ut-

nämndes till regements-qvartermästare vid öfverste

Taubes vårfvade regemente. I sådan egenskap bi-

vistade han följande året det stora slaget vid

Warsehau, hvarefter han 1657 blef kapten och

regements-qvartermästare vid lifdragonerne. Uti

det följande Danska kriget erhöll han åtskilliga

blessyror , isynnerhet vid eröfrandet af Fredriksudde

och i träffningen på Fyen 1659, der han af de

Brandenborgska trupperna togs tillfånga. Han för-

des då 'till Berlin i fångenskap, hvarutur ban dock

snart sjelf ransonerade sig. År 1660 togs ban

tillfånga af Danskarne och fördes till Gluckstad;

men jtom snart åter lös. Utnämndes 1661 till

kaptenlöjtnant vid ett dragonregemente, vid bvil-

ket han sedan 1675 blef kapten. Året derefter

befordrades han till major vid ett Skånskt och

Bohuslänskt dragon-regemente, med hvilket ban

deltog uti slagen vid Halmstad, Lund och Lands*

krona, och utmärkte sig så, att han, aadan uti

' sistnämnda slag båda öfverstea och ofveritlöjt-

nnntea stupat, dagen derefter utnämndes till of-

verstlöjtnant. Lika tapperhet ådagalade han se-

dan år 1678 nti Blekinge och användes dessnton

uti flera vigtiga förrättningar, hvilka alla han ut-

förde till konungens synnerliga tillfredsställelse.

Upphöjdes 1674 i adligt stånd och blef slutligen

1689 öfverste för Bohusläns dragoner. Han afled

d. 17 Nov. 1690.

Welees», Caepas». Då Malmö år 1677 belägra-

des af Danske konungen Christian V, som med

16,000 man landstigit i Skåne, men stadens stora-

ning genom de Svenskes tapperbet hlifvit afslagen,

nedsattes på kongl. befallning i Malmö en koa-

missarialrätt, som dömde flere för Danskt tänke-

sätt misstänkte Skåningar till döden. Bland deras

antal var ock Caspar Weiser, då poeseos profes-

sor i Lund samt derjemte rector scbolss och pa-

stor i Fjälie. Vid det tillfälle då Danskan»

landstego, hade han nemligen bl i fvit så glad, att

versådran på honom öppnats, och han hade både

på Svenska ocb Latin lyckönskat konung Christian

att segra samt Skåne att återkomma till sin gaadi

öfverherre. Hans skrift dömdes nn att af bödeln

brännas, och äfven han sjelf dömdes till dödes,

hvilket straff dock på hans hustrus förbön >förbyt-

tes till landsflykt.

Weieeeafela* en liten stad i närheten af Lutzes,

hvarföre äfven det stora der år 1632 hållna sla-

get stundom finnes benämndt Slaget vid Weissenfek,

var den ort, dit den dödskjutne konung Gustaf

II Adolf fördes ifrån valplatsen och der haas lik

sveptes. Det rum i Weissenfels, som vid balsa-

meringen fläckades af den store konungens blod,

bibehäiles ännu och visas för främlingar såsom ett

heligt rom.

Weltelo, af fornnordiska ordet Weiisla, gästabud,

kallas i gamla handlingar den gärd, som våra

fordne kooungar af ålder egde rättighet att opp-

bära af allmogen, då de drogo omkring landet,

för att uppehålla sig dels någon tid på de spridda

kungsgårdarne, dels hos landets förmögnare inne-

byggare. Detta kallades att. fara i Weitslo. Den

gärd, som härvid af bbnderne skulle utgöras, ?ar

sannolikt i de äldsta tiderna ej så noga bestånd;

men med tiden blef det närmare utstakadt, boro

mycket hvar bonde vid sådana tillfällen både att

gifva. Att rättigheten att påbjuda Weitslo ir

urgammal, synes bland annat deraf, att Snerre

Sturlesson säger, det konung Östen var på Weit-

slo på Lofön, när ban öfverfölls och dödades af

Solve Jute. Likaledes hade konung Granmar i

Södermanland farit på Weitslo, när han på Selaen

öfverfölls och dödades af logjald Illråda, ocb deaae

sedoare höll Weitslo på Ränninge, när ban der

hotades af Ivar Widfamoes anfall. En dylik gåsl-

ning eller Weitslo var äfven nnder hedniska tiéss

det vanliga sättet, hvarpå konungarne uppburo siaa

inkomster af landet, ty all skatt utgick då äaati

nti varor, men ej i penningar. Att de samman-

skott, hvilka af landet utgjordes, till underhål-

lande af konungen och hans boffolk, då de fare

på Weitslo, icke voro endast frivilliga gåfvar,
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tttan en verklig skyldighet, synes bland annat af

Helstngelagee, bvaroti del uttryckligen stadgas,

all den, som försommade att bidraga tit) Weitslo,

•kalle tvingas att lemna sill behöriga bidrag, och
: de88Qtom plikta för sitt försök all undandraga sig
"- den allmänna skattens åtgörande.

Welinge* annex till Daretorp, är beläget 3£ mil

S.V. från Hjo. Jordmanen består mestadels af

sand eller sandmylla, och åkerbraket är bär föga

gifvande; äfven ängen består mest af magra mos-

sar. Allmogen bar åtskilliga binäringar, såsom

att tillverka tjära och beck af törerötter, som
oppgräfvas i oländiga mossar, äfvensom att för-

färdiga laggkärl m. m. '

I socknen märkes kungs-

gården Ettak (se detta ord), vid ån Tidan. Sock-

nen bar 786 inbyggare på en areal af 6,850
tunnland, hvaraf 275 äro sjöar och kärr.

Wellaauler, Johan 9 född i Linköping den 31

Oktober 1735, fulländade under knappa vilkor sina

studier der och i Upsala, samt ingick 1760 uti

Svea bofrätt. Blef 1763 amanuens vid Stock-

holms stads justitie-kollegii kurators-kontor, 1766
vice kurator ad litern, 1771 ordinarie ocb 1775
förste kurator ad litern. Befordrades slutligen år

1776 till litterat rådman i Stockholm, och tillika

ordförande i stadens kämnersrätt. Död d. 10 Mars

1782. Han har numera nästan alldeles blifvit

bortglömd, oaktadt det vackra åminnelsetal, som
Kellgren höll öfver t)onom, ocb ehuru han på sin

: tid var en både berömd och flitig poet, hvarom

flera den tidens periodiska skrifter bära vittne.

Äfven bafva aldrig hans poemer blifvit förvarade

i någon särskild samling, ocb såmedel st bevarade

från glömskan. De förnämsta äro: Ord till must"

ken vid kongl. begrafningen {71

i

; Sångstycken vid

kröningen i kyrkan och på rikssalen; Elegi öfver

Wertmuller; Skaldestycke öfver Gvstaf I:s drestod;

letts och Pelée, opera i fem akter, till bvilken

konung Gustaf III sjelf uppgifvit planen, och dess-

utom en mängd smärre stycken i Samlaren, Stock-

holms Posten, Vitterhetsnöjen o. s. v.
%
Sjelf ton-

konstnär, förstod Wellander att med lätthet för

musikalisk komposition bilda passande eller hvad

man kallar sångbara verser, uti hvilka en ren,,

men merendels matt känsla på ett harmoniskt sätt

uttryckte sig. Detta utgör äfven nästan uteslu-

taode hela hans poetiska förtjenst, ty till den

böga och skära lyriska flygten hade han ej en

nog bestämd! uttalad och idealiskt rigtad indivi-

dualitet.

Weltea kallades ett slags belågringsanstalter, som
under medeltiden myckel begagnades, ocb hvilka

bestodo utaf ofantligt stora, af träd och boskar för-

färdigade, samt med beck och tåg sammanfogade

maebiner, med lillbjelp af bvilka man sökte när-

ma sig de slott ocb fästen, som skulle angripas.

De antändes vid gynnande vind, för att därigenom

sprida eld till de belägrade platserna. Vintertiden

betjänade man sig af andra, utaf tallved samman-
fogade macbiner, bvilkas bukiga skepnad satte dem
i stånd att bära de tyngder, som nedkastades på
dem, ocb bvilka

y för all skyddas mot fiendens

•W, begjötos med Vatten, så all de iafbm kort if-

verdrogos med en tjock isskorpa.

Weltsln, Carl Fredrik, son af sekreteraren

oeb ombudsmannen vid general-assistans-kontoret,

assessofen Peter Weltzin, föddes år 1778, ocb

blef redan vid femton års ålder, 1793, student i

Lund, samt två år sednare student i Upsala. Eg-
nade sig genast med ifver åt läkarevetenskapen,

och sedan han 1796 blifvit cbircrgie stipendiat,

deltog han samma år uti öfoingarne på sera6mer-

ordens-lasarettet och allmänna barabördshuset i

Stockholm, hvarefter han från hösten 1799 fort-

satte sina studier vid Sveriges tredje universitet,

akademien i Åbo. Sedan ban år 1800 af medi-

cinska fakulteten därstädes blifvit examinerad, så

väl i den theoretiska som praktiska delen af ve-

tenskapen, gjorde han år 1801 uppbörds-läkare-

Ijenst på kongl. örlogsflottao , ocb reste i början

af år 1602 såsom förste kirurg till , Ostindien,

samma år som han frånvarande promoverades till

medicine doktor. Hemkommen från Ostindien, prak-

tiserade ban några år såsoro enskild läkare uti

Wermlands bergslag, till dess ban 1808, efter alt

då bafva blifvit cbirurgie magister, förordnades

alt vara fältläkare vid Wermländska fördelningen

af vestra arméen, med hvilken han, då samma
fördelning i Mars månad 1809 marscherade till

Stockholm, befalldes att följa dit. Erhöll kort

derefter fullmakt att vara förste fältläkare med
tar och befordringsrått , samt utnämndes 1810 till

provincial-låkare uti Gottlandtf södra distrikt, en

beställning, som han dock snart fick utbyta emot
en dylik tjänstebefattning i Weoersborgs län. Föl»

jande året förordnades ban att förestå medicin»

practic» professionen vid Carolinska institutet, i

förening med inseendet, såsom öfver-fältläkare, vid

garnisonen i Stockholm, samt valdes vid samma
tid till ledamot af direktionen öfver Sabbatsbergs

brunnslasarett. År 1812 förordnades ban till öf-

ver-fältläkare vid den i Oktober samma år sam-

mandragna Svenska armé-korps, bvilken väl längre

fram på hösten åter bemförlofvades, men vå-

ren derpå ånyo uppbröt och afgick till Pom-
mern, hvarefter Weltzin i ofvannämnda egenskap

bivistade fälttåget ej mindre i Tyskland, Hol-

stein och Drabant, än i Norrige. K. af N. O.

1814, då han äfven hngnades med pension efter

sin grad af de Pommerska domänerna. År 1815
beviljades honom nådigt afsked ifrån professio-

nen vid Carolinska institotutet, äfvensom ifrån

provinciaMåkarebeställniugen i Wenersborg, hvar-

efter han flyjttade till Götbeborg, för att vi-

stas der såsom praktiserande enskild läkare, i

hvilken egenskap han var mycket anlitad, och

fick förtroende af en särdeles stor praktik. Sköt-

te tillika läkarevården vid Sahlgrenska sjukhu-

set. Var ledamot af vetenskaps- och vitter-

hetssamhället i Götbeborg, samt medlem af ka-

rantäns-kommissionen därstädes. Förordnades 1820
till brunns-intendent vid Lunds brunn i Weater-

göthland, och utnämndes 1821 till regements-

läkare vid Gölba artriten-regemente. Denne ni-

tiske oeb skicklige läkare afled i Götbeborg, ef-
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tor blott två dagars febenjokdem, Jen

1828.

Wmantetom, idmx tiU Rede, år belagt i Här-

jedalens fögderi, »j. mil S.V» fråa Östersund.

Socknen är 4 till * mil lång och 2 mil bred,

samt gränsar i narr till Kléfsjö fjäll, i vetter till

Hade ach i öster till Sveg. Saekaaa är i allmän-

het »stängd af berg otb höjder, särdeles mot
Jemtlaad och Ki»fsjö-»sidan. Folket i deaaa soc-

bea, äfvensom i Heee, säges bo nedanem skogen,

i motsats t*H Teaeäsboerne, som sägas bo o/-

van stogen. Jordmånen atgöres mest af gäsjord

och steagrns, bvårföre åkerbruket är svagt och

•tillräckligt. Äags- och boskapsskötseln åtgör i

deaaa trakt förnämsta näringen. Fogel- och djur-

flogst lärer på sedoare tider aågot minskats.

Bampa, rofver oeb humla trifvas bär aågot, mea
andra trädgårdsväxter vilja för köldeas skall ej

komma fort. Genom Wemdalea gå 2:ae små elf-

var, med namaet Weman, hvilka sadaa förena sig

och atfalla i Ljusnan. Sockoeas kyrka är af träd,

Och ligger 2 mil ifrån Bede; gudstjänst plägar

kär bållas bvaraanan Söndag. Folket berömmes
såsom 'sedigt,. allvarligt och hjärtligt. Inom denna

soekeo hålles den enda marknad i Herjedalea, och

då blott en gång om året, nemligeo den 2 Sept.

Vid Wemdalees kyrka hålles äfven häradsting.

Socknsn hörer till södra Jemtlaads domsaga. Ko-
aaog Carl XI reste öfver Klöfsjö fjell år 1686
bärigenora. Tvenae byar, Wemdat och Hån, om
tilUammaas lt|JJ- mU., äro här belägne. Folk-

mängden år 1839 utgjorde 678 personer.

ajejremicnhttej» jemte Onie oeb Skytt, ett härad

inom Malmöhus läns första fögderi, innehåller 25
laadtkyrkasoakaar samt 12 pastorater. Pastora-

ten» öro följande: äemmesdynge med Södra Åby,
östra Torp med lilla Isie, Rspö med Klagstorp,

Hrttstorp mod Lilla Bediage, Gdrdslöf med Öonarp,

Stoedala, Tullstorp med Svenstorp, ö. WemmenÅög

med V. Wemmenhög, Solberga med Hessle Bros-

arp, Skurup, Grönby mod Anderslöf, Gmtaf, samt

aanes>socknerne Skifarp, Sknliage, Örsjö och

8ttmminge, hvilkas moderförsamliagar böra till

främmande härader. Jordmånen i detta härad är

mera höglåndt äo i de båda aadra af samma fög-

deri, samt äfven atyfvare att bruka, men dess

södra del är dock ganska fruktbar. God tillgång

såväl på skog som på torfmossar finnes bär äf-

ven, åfvensom flera injöar, såsom Börrioge, Fjell-

fota, Svaaobolms, Näsbybolms och Hofgårds-sjö-

arae. Åkerbruket är bufvodaäringen , och rå-

dande jordmånen lera* Af häradets 467 £ hem-
man äro 76 1- mtl. krooo, I30£ mtl. skatte,

260 1 mtl. frälse, bvaribland 13 hela hemman äro

berostadt säteri och 34$ hemman frälse säteri.

Inom häradet finnas 6 militäraostälten med 4 -£4

mtl., 5 civilboställen med 3| mtl., 28 skattlagda

mjötqvaraar, samt 5 fisblägea oeb 2 laxfisken.

Bäradet bar sitt tiagsställe i Anderslöf, ock bela

uppskattningsvärdet utgör 2,904,925 R:dr banko.

Folkmängden åtgör 22,592 personer på ea areal

af 86,llö teaelead, hvaraf 2,230 äro sjöar och
kärr.

semMaj, att koatrakt af Lands stift, a>

aefattar alla aackaaraa i Wammaahögs hårad» ntf

aadantag af Svedala pastorat samt aneex-sock-

aaroe Simliago, Skifarp, örsjö ock Slimmiam.

Af dessa kontaaktats 11 pastorater äro 7 regsJi

ock 4 patronella. Kontraktets folkmängd epagtr

till 18,534 personer.

Wemwenhag;, Astra, med V. Wemmenhftg,

en socken i häradet af samma namn, är beläget

1 1 mil V. från Ystad, vid bafvet, och tillhör 2

kl. reg. Marken är jemn, och rådande jordmånes

är lera, utom en sträcka vid bafvet, som sr sta-

dig. Socknen har ingen skog, och obetydlig torf-

jord, östra Wemmenhögs by innehåller kyrka ock

prestgård samt 13 j mtl. insockne frälse, 12 ga-

tuhus jemte flera mindre lägenheter. Byn ölöf åt-

gör 7 1 mtl. iosockne frälse, jemte mindre lagsa-

beter, samt byn Dubeck I3J- mtl. insockne frälse,

114 mtl. frälse säteri, 23 gatahus, samt lae

skaftlagda vatteaqvaraar och ett vallmars stams-

verk. I socknen ligger dessutom frälsesåtenet

Dubeck, om 11 £ mtl., hvaraf eaa hälften år 1840

tillhörde ryttmastaren 6. Bbrensparre Ljuagfslt,

oeb den. aadra hätftea grosshandlaren Wallis ests

i Stockholm (jfr. Dybeck). På den sistnämnds as-

parten af denna egendom har Mecklenburgsba Iker-

' brukssättet blifvi t infordt; utländska plogredskap

begagnas, 4 hästar spännas för vagnen, och sa

betydlig de) af jorden besås med rapsat eeh fo-

derväxter. Här finnes äfven ett förträffligt kol-

laoderi af flera hundrade kor, -till större delen

bitförda från utländska orter, åfvensom ett betyd-

ligt 8Chäferi af goda fårraser, som från utrikes

orter Nifvit införskrirna. Vid Kalihus fiskläge ligga

fyra gatahus. Socknen Innehåller 50 £ beramas,

med 1,370 inbyggare på en areal af 4,605 toaa-

laad, hvaraf 6 äro sjöar och kärr. Adr. Malort.

WeasainenhUe;* Veat>a* f annex till östra Wesi-

menhög, är beläget 2 mil V. från Ystad, J
wl

fråa bafvet. Skog fattas alldeles, men någon terf-

jord finnes. Socknen innehåller ,8£ mtl., med

396 inbyggare på en areal af 1,065 tenni.

Wemmerltff, med Rörum, en socken, är bslå-

gen i Järestads härad, 1 4 mil V.N.V. från Om-
britshamn

, | mil ifrån bafvet, och tillhör 2 kl

reg. Marken är merendels slät med några sand-

backar, men skog fattas, och endast någon bråaa-

torf finnes bår att ersätta den. Förnämsta går-

den är berustade säteriet GyHeboa, som inom sock-

nen eger en mängd lägenheter (se GyHeboa). Deues

gård tillhörde omkring 1641 Paul Urna med dass

fre, vid nama Ulfstand, 00b kom sedermera seder

namn af Bornholms vederlag Ull kronan, hvarsfter

den lärer blifvit förlänad åt la*dt-domareu i Skåne,

Silias Ebrenberg, bvars epitapbiam finnes i tec-

kenkyrkan. Sooknek iaaenållar 18 £ hemman, a*d

1,060 inbyggare på en areal af 6,665 tanaland,

bvaraf 296 äro sjöar ock kärr. Adr. Cimbrits-

Wenmorldr, aaaex Ull Hammarlöf, är belagt*

2f mil SÅO. fråa Malmö, 4 mil ifråa bafvet.

Rådande jerdmåaea år lermylla , och skog fattat.

Hala soökaens uppskaUniegsverde atgor %%JW>
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fcfc Hemmanen tro 8£, ned 8t0 perenn

fcefoftrnfng inom en areal rf 1,458 tonni.

WenHel, CbvlstoWer ArfoJf, föddes I Me*k-

Brandenborg 1659, ock ingick 1656 i krtgstjeust

såsom underofficer vid ett biskopen i Maneter tHl-

hörigt regemente. Blef sedan 1671 • Anrik oti

kurfurstens af Köln armé, och dellog i siden egen-

skap oti belägringarna af staderna Zwell, Deven-

ter och Gröningen, och flera träffoingår, hvaren-

der han ådagalade stora prof af tapperhet. År
1673 gick ban i kurfurstens af Bajern tjenst så-

som löjtnant, och Tar med oti belägringen af

Sorland. Derefter blef han 1675 löjtnant i Dansk

tjenst, och togs tillfånga af Svenskarna i slaget

Tid Halmstad , då han straxt derefter gick i Svea-

ske konongens tjenst. Uti träffningen Tid Ronne-

fcerga ocb slaget vid Landskrona följande året,

visade han en sådan tapperhet, att ban genast

befordrades till regements-qvartermåstare vid Sö-

dermanlands regemonte, ocb i denna egenskap ad-

lades ban 1690. Utnämndes 1699 til) kapten, ocb

gjorde sedermera tågen i Poolen och Ukrän,

bvaronder han bivistade belägringen af Thorn,

Slaget vid Posen ocb en mängd andra träffningar,

anda till slaget vid Pultava 1709, der ban sto-

pade; städse känd såsom en af de modigaste och

käckaste krigare på sin tid.

Wesulel» en socken i Örbybas hårad, är belägen

3J mil N. om Upsala, och tillhör 1 kl. reg.

Gränsar i nordvest till Tierp, östra ocb södra

delarne af socknen genombrytas af Wendelsjön

ocb Wendel-ån. Genom mitten af socknen gar

en sandås från norr till söder, och den vestra

trakten omvexlar med slätter, kärr, skog och

bergmark. Åkerbruk år bnfvodnäringen ; men nå-

got skogsbrok idkas åfven, för jernverken i när-

maste orter; 56 £ mtl.; socknen lyder onder gr.

De Geer till Löfsta. Socknen bar egen sparbank.

Vid kyrkan år tingsställe för Wendels tingslag.

Större gårdar åro: Ålby, I mtl. frälse, £ skatte;

Norrby, med Gärdsmyra ocb Åkerby; örbyhus, 8|
mtl. frälse säteri (se Örbyhus); Berghy, 3 mtl.

frälse, £ skatte; samt Kåttshnge, 6 mtl. krono

säteri. De 3:ne sistnämnda godsen tillhöra alla

gr. De Geer. Socknen innehåller 1 1 5 4 förmedl.

mtl., hvaraf 34 f äro skatte, 11 f krono ocb 69 %
frälse. Folkmängden är 2,553 på en areal af

31,868 tonni., bvaraf 1,100 äro sjöar och kärr.

Adr. Upsala.

If/essdeo. Så kallades onder medeltiden den norra,

fin Östersjöns kost gränsande delen af Tyskland,

med bvHben Svenskarne alltid stodo uti en ganska

nära beröring. Uti äldsta tider beboddes dessa

trakter af Götbiska folkslag; men omkring sjette

oeh sjunde århundradena undanträngdes Götberne

dorstädes af inbrytande Slaviska folkstammar, hvil-

ka med ett gemensamt namn kallades Wender,
samt länge voro kända såsom vilde och råe hed-

ningar. De Danske konongarne förde långvariga

krig med dem, och sedan Danske konongen Knöt

IV, vid början af I200:talet ooderbofvat större

delen nf dem, började han oti sin konongatitél

intaga Jfven benämningen "De Wenders konung,"

trvflhet brak kaos otorträdsm alljewt MbehåJUt.

Oti ett fördrag ssed Skåningarne, af år 1340,
kallar sig konung Magna* Eriksson i Sverige åf-

ven för do Wenders konung, kvilkea titel ban

likväl hvarben förr eller sedan begagnat. För-

modligen skedde detta i anseende till hans for-

kallande till en del af nunseforbondet, som ofta

älven benämndes de Wendiska städernas förband.

Konung Erik XW af Pommera och de öfrige Dan-
ske unions-regenterne i Sverige, förde titeln nf

Wendens konnog; men Gustaf I Wasa var den

förste Svenske konung, som upptog densamma. I

början kallade han sig blott Sveriges och Götlies

konung; men när Dansko konoogarne åfven be-
gynte tillägga sig titeln af Götbes konung, med
häoteende till deras besittning af Jptland och Gott-

land, upptog nan däremot titeln af Wendos ko-

nung, hvilken sedermera alla hans efterträdare bi-

behållit.

Wendes Artlllert-äteajtissseate består af 51

officerare, 33 underofficerare, 14 civile tjeaste-

män ocb 750 man, bvaribland 724 effektiv-num-
mer. Dertill komma 25 man spel, samt 27 haodt-

verbare. Bastårnas antal utgör 235, ocb kano-

nernas 32. 600 man af detta regemente äro för-

lagda i Gbristianstad och 150 i Landskrona. Re-
gementet tillhör l:sta militär-distriktet , och dess

mötesplats är Näsby fölt. Aflöaings- ocb under-

hålls-staten nppgår, efter år 1845 gjord beräk-

ning, bvari åfven boställen, persedlar, möteskost-

nader m. m. upptagits, till ett sammaaräknadt

belopp af 183,874 R:dr banko. Truppen är värf-

vad, ocb underhållas således direkte af stats-

kassan.

Wenerni den största Insjö i Sverige, ligger 147
fot bögt öfver hafvet, innehåller i arealvidd 47,93

ejvÉdretmil, ock håller 300 fot på sitt största

djup. Denna sjö bar dock den egenheten, att nan

förändrar sin böjd ända til) 10 fot, bvilket för

de kringboende medför stor olägenhet. Dock hin-

ner ban ej till denna skiljaktighet på ett år, utan

till följe af snömassornas smältning å Norska fjäl-

len, gör från år till Banat behållningar af valton,

som sedan icke hinner afrinna genom Götha elf.

Doek bar ban aldrig gjort större behållning på
ett år än 4,31 fot; men när detta inträffar flarn

år å rad, uppnår kan en ovanlig höjd, och gör

då stor skada på de lägre stränderna. — Genom
ett' näs, som utskjuter på nordvästra sidan, från

Wermland, samt den deratanför liggande Lurö

skargård delas Wenern likasom i 2:ne hälfter,

bvaraf doek den nordöstra, eller Egentliga Wenern,

är större, och den sydvästra, eller Dalbo-sjön, är

mindre. Weneras största vikar ocb fjärdar kota:

Asffdrden, Katt/färden, Kitsfidrden, Einnevéken och

Dttttrn, bvitken sistnämnda egentligen är- en egen

insjö (se Dttlern). Öfver 30 strömmar utfalla i

Wenern; den störsto ibland dem är Kiar-elfven;

de. öfrige af mera betydenhet åro: Långströmmen

(från Dalsland), By-elfven, Fryks-etfven ocb Let-

etfoen (från Wermlnud), samt Tidan ocb Liémn.

De största öar i Wenern äro: MdUandsö*, Torson

ock MammarOn. Stränderna äro mycket ojntkif-
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landa; de nordliga mera bergiga oofa skogbovuxae,

, de södra mera öppna och flacka. Lax, sik, rader

m. 6. fisksorter gifva bar ett ymoigt fiske. De
stader, som ligga vid Wenern, äro: CarUiad,

Christinehamn, Mariestad, Lidköping, Wenersborg

ocb Åmål.
*

IVenerafeornjt eo uppstad vid Wenerns södra

ända, oeb på eo landtunga mellan Götba elf ocb

sjön Wassbotten, är anlagd år 1642, på en jemn

plan, med rymligt torg ocb regoliera gator. Staden

Sr säte för länets styrelse, bar eo aposogistskola,

en vexelundervisningsskola och eo söndagsskola,

samt apothek ocb boktryckeri. Här är ock en

god hamn, och staden grundar sitt bestånd hof-

vudsaktigast på handel och sjöfart. Salt, sill,

kramvaror och specerier importeras bit från Gö-
tbeborg för stadens ocb den kringliggande ortens

behof, onder det deremot spannmål och andra

landtmannavaror från trakterna häromkring, äfven-

som jern och trädvaror från Wermland i kom-
mission ditföras. År 1845 fonnos bär 26 band-

iande, med 2? mans betjeniog, hva rföre bevillning

utgick med 398 £ R:dr. Deremot oppgick antalet

af stadens handtverksmästare till 75, med tillsam-

mans 47 gesäller och 60 lärlingar. 356 tunnland

åker och 674 tunnland äng tillhöra ock staden.

Hela befolkningen utgjorde år 1844 2,680 perso-

ner. Stadens värde var uppskattadt till 113,400

R:dr, ocb statsbidragen oppgingo till en summa
af 15,556 R:dr b:ko. — Wenersborg har flera

gånger, sednast 1834, varit förhärjadt af betyd-

liga eldsvådor. Stadskyrkan är uppbyggd år 1784,
och håller 70 alnar i längd och 29 i bredd. Lands-

böfdioge- residenset är byggdt 1782, med tvenne

flyglar. Lasarett och bospitalsbos finnas här äf-

ven. Vid sin första uppkomst blef denna stad

befolkad genom utflyttningar från den fordom i

närbeten liggande staden Brette (se detta örd), och

blef sedan 2:ae gånger, nemligen 1644 ocb 1676,

under Hanuibals- ocb Gyldenlöws-fejderne, intagen

ocb uppbränd af Norrska trupper. År 1788 må-
ste den åter emottaga ocb inrymma en del af

• den, oader general Mansbacbs befäl, då inbrytaede

• Norrska krigshären, som likväl efter en månads

förlopp åter vände tillbaka. Staden har i sitt vapen
> ett gående skepp med fulla segel. Tillsammans

med socknarne Wassenda och Ryr, utgör den ett

regal t pastorat af lista klassen.

Weoerni ala\e> Konung Adils i Upsala och

Norrske konongen Ale, som styrde öfver deo så

kallade Uplanden i Nörrige, hyste länge en stor

. fiendskap till b varandra. Slutligen böllo de med
bvarandra en bård strid på isen af sjön Wenern,
ocb der stupade Ale med en stor del af sitt folk.

Den segrande Adils bemägtigade sig den slagne

Ales ypperligt arbetade bjelm, bvilken kallades

Hildisvin (krigets vän), och ansågs för ea stor

kostbarhet, samt hans förträffliga bäst, Hrafo

(korpen). Trll fejden med Ale hade Adils begärt

bistånd af den tappre konung Rolf Krake i Dan-

mark, och lofvat att derföre lemna honom trenne

utmärkta kostbarheter, bvilka han sjelf ville ut-

• välja sig, .samt. att dessutom .åt hans krigsman

gifva en riklig sold. Rolf Krake, seav jus* Jft

förde ett krig med Sachsarae, kunde väl ej sjelf

komma, och ej heller lemoa ifrån sig sin krigs-

här,/ men , sände dock till Adils bjelp sina tolf

förnämsta kämpar, hvilke alla voro utmärkt starke

ocb tappre män, och som äfven mycket bidrogo

till segern öfver konung Ale. Efter stridens sist

fordrade Rolf Krakes kämpar, såsom sold för sig

sjelfve, tre marker guld hvardera, ocb dessutom

för sin konung den utlofvade gåfvan af treans

kostbarheter, hvilken de ville skulle utgöras af

hjelmen Hildisvin och brynjan Findsleif, bvarpå

intet svärd kunde bita, samt slutligen en mycket

beryktad ocb väl arbetad guldring, kallad Svis-

gris, hvilken länge gått i arf hos Adils förfader,

ocb som ansågs för det yppersta smycke i norden.

Konung Adils, bvilken sagan skildrar såsom både

falsk och girig, vägrade dock att lemna såväl

solden som kostbarbeterne, och högeligen- miss-

nöjde med detta förfarande, återvände de tolf

kämparna till Danmark, bvarefter mycken mis-

sämja beständigt rådde emellan Adils och Rolf

Krake.

Weagia, annex till Bredared, är beläget l£ mil

N. från Borås. Marken är oländig ock mindre

bördig, mulbetet magert. Sockenkyrkan är gam-

mal ocb byggd af tjocka murar. Hemmanen äro

10, med 418 personers befolkning på en areal af

4,050 tunnl., hvaraf 585 äro sjöar och kärr.

Wenjaa, en socken i Ofvan -Siljans fögderi af

Fablo lån, år belägen 11 J mil N.V. från Fabian,

ocb tillhör 2 kl. koosist. Socknen blef först år

1607 skiljd ifrån Mora, dit deo förut hörde. Dess

längd är 6 mil och bredd 2.. Midt i socknen lig-

ger Wenjanssjön, i bvilken Wan-ån utfaller, som

flyter längs igenom socknen åt Jerna, der den ut-

faller i Vester-dalelfven. Socknen är uppfylld af

skogar, berg, . myror och träsk, ocb jordmåeea

består af sand ocb mo. Åkerbruket är svagt;

men inbyggarne hafva genom boskapsskötsel, fiske

och beredning af leggkärl samt andra trädvaror

,
en ersättning för sin jords magra beskaffenhet.

Skogsförrådet är bär ännu betydligt; men en stor

del deraf kan, genom sitt läge inom socknen,

knappast åtkommas. Kyrkan är af träd. 1 sock-

nen ligga: Kraggahotms bruk och Jokannishetms

glasbruk (se dessa ord). Vid Skottmgran i denna

socken, £ mil från Kettilbo by, 2 mil från kyr-

kan, skola på 1500:talet på vintertiden några bas-

dra Norrmän eller Danskar, som tågade genom Vä-

sterdalarna förbi Kettilbo, för att öfverfalla Dal-

karlarne, af Wenjans- ocb Malungsboer, som ge-

oom skidlöpare äfven uppbådat Moraboeroe, från

< ett bakhåll blifvit anfallna ocb alldeles nedergjomV;

stället, der de slagne skola blifvit begråtne, kallas

ännu Vtmmo hed eller Vimmo Ring. — Hemmanen

,
äro 8 4 , ocb socknens fastighetsvärde är uppskat-

tadt till 61,600 R:dr. So Idatrotar äro här 15.

Folkmängden utgör 1,475 personer på en areal af

252,813 tunnland, hvaraf 22,000 äro sjöar och

kärr. Adr. Mora.

Weameratjeriu*, Mani, före sitt adlande kal-

(
lad Pettersson, son af an skräddare i Götbeborg,
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AMes d. B Jan. 1654, och blef, sedaa han ge-

nom vidsträckta utrikes resor iehamtst grundliga

kunskaper oti alla till handelsyrket börande
v
äm-

aen, år 1 682 borgare i Götheborg, bvarest kan

soart började drifva en ganska vidlyftig ock för-

månlig handel på utrikes orter, så att ban efter

kand förvårfvade sig en högst betydlig förmögenhet.

1 anseende dertil), att ban genom tall och andra um-
gälder icke allenast i hög grad ökat kroaans in-

komster, utan äfven gjort ansenliga förskotter till

bergslagerna, samt försträckt staten ganska be-

tydliga penningesommor, upphöjdes ban 1702 af

konung Carl XII i adligt ståod. Denne driftige

och för samhället nyttige medborgare afled den

19 November år 1719, och efterlemnade mycken
rikedom.

iVeniiröm, Carl Kdnsssmd* född den 17

Oktober 1810 i Sala, der fadreo då var vice

rektor, sist komminister i Skinskatteberg. Efter

några års tjänstgöring inom fadernestiftet, kal-

lades W. af ärkebiskop Wallin till amanuens i

fcoagl. hofkonsistoriom 1836, samt till dess med-
hjelpare i erabetet 1839. BIef e. o. botpredikant

1840, komminister i storkyrkoförsamlingen 1848,
bofkonsistorii-uetarie 1849, samt 1850 samma,
koasistorii ledamot, ock konungens ordinarie hof-

predikant. Under sitt vistande i kufvudstadén , hsr

W. äfven under kortare tid tjenstgjort inom Ga-
thariBa och Jakobs församlingar. W. år en af våra

flitigaste skriftställare i praktiskt tbeologiska äm-
nen. Icke nog med en mängd strödda prediknin-

gar, på åhörares begäran tid efter annan till

trycket lemnade, mestadels öfver praktiska äm-
een, såsom: hemvård, sjukvård, fattigvård o. s. v.,

bar ban äfven utgifvit en Ordförklaring af Luthers

mindre Cateches, med tillämpningar utur Bibel och

Psalmbok; en Bönebok och Nattvardsbok \ samt slut-

ligen icke allenast ett Förslag till begagnandet af

Nya Testamentet såsom EvangeHibok , utan äfven en

samling af Predikoutkast öfver hela det Nya Testa"

mentet jemte valda delar af det Gamla. Såsom
skald bar W. blifvit belönad af Svenska akade-

mien för en sång öfver Luthers lif 1837, hvilken

ban sedermera utgifvit, jemte åtta följande, utar-

betade öfver samma ämne.

Wentlinge» annex till Ås, är beläget inom Ölands

Södra Mot, 5| mil S. från Galmar. I socknen

ftr en hamn, kallad Grönhögen, som begagnas af

mindre jakter. Några grifthögar och stensättnin-

gar förekomma här äfven. Socknen innehåller

13} hemman, med Ö47 inbyggare på ea area) af

3,819 tunnland, hvaraf ö äro sjöar och kärr. Adr.

Borgholm.

Werdandl (Myt b.). Eo af de höga Nornorna

eller ödets gudinnor. Hon var den medlersta af

de tre systrarna, och föreställde den närvarande

tiden, då Urda deremot var en sinnebild af det för-

flutna ocb Skuld af det tillkommande.

Verden, som ligger bredvid det fordan ärkestif-

tet Bremen, var ett sårskildt biskopsstift, innan

det vid Westfaliska fredsslutet förklarades för ett

bortigdöme, ock tillerkändes åt Sverige, Dess

öden, under den tid det var förenadt med Sverige,

voro föga märkliga, och efter en sjuttioårig be-

sittning nfträdde Svenskarne frivilligt såväl Vor-

den som Bremen till Segland genom fredsafband-

lingen d. 9 Nov. 1719, då England förband sig

att emot dessa länders erhållande lemna en så kal-

lad vångåfvs af en million riksdaler, samt att

dessutom skicka en Ootta till Östersjön, som skulle

förena sig med den Svenska 6otten ocb hindra

Ryssarna ifrån alla vidare härjningar på Sveriges

kuster.

Verellue» Olof, son af en kyrkoherde i öster-

götbland, vid namn Nicolaus Petri, föddes år 1618.

Sedan han genomgått Linköpings gymnasium, reste

nan, åtföljd af en informator , till akademien i

Dorpt, der ban uppehöll sig i fyra års tid. Till

Upsala kom ban 1638, just vid den tid, då stu-

dierna därstädes, genom drottning Christinas upp-

muntran, begynte uppblomstra med större ifver.

Några år därefter blef han informator för ett par

Svenske ndelsmän, med kvilka ban 6ck företaga

en utrikes resa , bvarunder de flesta Europeiska

länder besöktes. Han återkom härifrån 16Ö0,

och utnämndes året derefter, uppå synnerlig re-

kommendation från Up&ala, af drottning Christina

til) eloquenti» professor i Dorpt; men kom aldrig

att resa öfver dit, emedan han dessförinnan, 1653,
förordnades till akademin- raotmåstare i Upsala.

Sedermera blef ban 1662 professor i fäderneslan-

dets aatiqviteter, och 1666 ribsantiqvarie efter

Börsens, tamt tillika utnämnd till assessor uti det

då inrättade ant iqvitets-kollegium. År 1675 flf-

verlemnade ban riksantiqvarie-sysslån åt sin stjuf-

son, Renhjelm, och tog 1679 afsked från ränt-

måstare-befattningen , emot bibliothekarie*besiäll-

ningen, hvarpå han då, såsom emeritus, erhöll

fullmakt. Han afled i Upsala år 1683. Verelias

var en ganska lärd man, isynnerhet hade han en

djup insigt i Svenska antiqvitäterna oeb den la-

tinska vältaligbeten. Han var framför allt annat

förälskad i den satsen att sätta våra äldste för-

fader i slägtskap med Asiens urgamlaste folkslag,

ocb ban skrifver till ocb med på ett ställe, att

"lagen borde anse den med straff, som vågade

tvifla på att de Göther, som intogo Rom, utgått

från Sverige, och att man väl måtte slå den i

pannan med runstenar, som förnyade deras ålder."

Med professor Schefferas hade ban en häftig tvist

om Upsala stads och tempels fordna belägenhet

och namn, ocb denna stridighet, som fördes med
mycken bitterhet, väckte stort uppseende, samt

åstadkom ej ringa förargelse. Det var en klan-

dervärd svaghet hos begge, att en sak, hvilken i

sig sjelf var af så ringa betydelse, kunde urarta

till uppenbar ovänskap. Saken var den, att Schef-

ferus, oti sin Upsalia Antiqva, råkat att, efter

Ericus Olai yttra, det Upsala gamla afgudatempel

varit beläget på samma ort, der nya Upsala nu

är, på det ställe, der den så kallade Bondekyrkan

står, och dessutom vågade han skrifva stadens

namn på latin, "Upsalia." Häröfver förgrymmades

Verelias väldeligen, hvilken, i likhet med Rudbec-

kins, var af aanan tanke, och, med grundade skäl,

påstod att Gamla Upsala sockenkyrka ännu visade
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tydligt kåepereekeo dertiW, ati det forilM hedni-

ska templet varit der beläget, och att den darva-

mande ehristae kyrkan vore blott ©o tillbyggaiug

af -det gamla offerhuset. Vidare pested han, att

aamnet JJpsala kom af Öppna Salar (rättast Upp-
aalir, dé höga salarna), sådana som det hedniska

templet, efter kaos förmenande, varit, överföre

4*t blifvit kalladt Upaalir i pwralis, och således

borde skrjfvas på latin Upsala, Upsalerum. Flera

lärda, högst bittra afbandlingar otgåfvos å ömse

aider; men iagendeta vill© vika ifrån sina .ea gåog

fettade åsigter. Når Sebeffeme slutligen genom
sin måg, professor Golambos, så bedref saken i

konsistorium, att Verelias blef förbjuden att svara,

bad denne professoreroe, att några af dem skalle

sjelfve lära til) Gamla Upsala , ock på stället aoga

besigtiga saken hvavom tvistades; men som iagen

viHe gära sig delaktig i denna häftiga steid, för-

klarade Rodkeekias, att ban, till bestyrkande af

bvad han i sin Atlantiea anfört, ville föra dit

främmande och oväldige mån, bvilka skolie falla

dom i eakea. Detta skedde äfven. År 1677 teg

Rndbeckios med sig till Gamla Upsala en Tysk

tegementspastor oeb tolf Tyske officerare, kvilka

sedan aoderskrefvo ett på Tyska oppsatt attestatom,

som både Rudbeekias ack Verelios derefter lato

trycka. Sedermera lät Verelios aftryoka ett gam-
malt permedokoment, som styrkte hans påstående.

Då bada Schefferas tagen anaan atväg, äa att på-

stå, det ajelfva det åberopade dekementet vore

fallit och oppdiktadt. Detta gjorde baa äfven

o|i en utgifven skrift, bvilket så högeligen för-

bittrade Verelias, att denne var nära att instämma

Schefferas för domstol, såsom den* der, hvilken

beskyllt heaom vara en uppenbar fövfslskare. Äf-

ven sedan Schefferas, 1679, med döden afgått,

fortsatte.Verelios striden ati ett skarpt anförande,

kslladt Epistola ad tectorem; men emot detta bens

sista arbete utkom år 1681 ett strängt kongl.

btef, bva roti Scbefferi flit och arbetes mycket

berömmas, och publicerandet af sistnämnda ^Ve-

relä Skrift" strängeligen förbjndes, vid kaaongens

onåd, alla exemplarens konfiskation och tösen da-

lar silfvermynts vite. Härmed slätade na den häf-

tiga, lärda striden. Verelii otgifna arbeten, hvilka

för det mesta vittaa om den grundligaste lärdom,

uppgå till ett gaoska stort aatal. De förnämsta

äro: Golhrici ei Rol/i historia; Herrauds och Boses

•aga; Rerwtra sa§a\ Runograpkia Scanåica; Index

Lingua oeUris Schyto Scandica m. fl.

RformM Skeppas** börer till 3:dje domsagan

inom Stockholms län eller Färentana, Sollentuna,

Dauderyds, Åkers och Wermdö häraders domsaga.

Till daaoa skeppslag höra socknarne Wermdö , Io-

garö, Bo, Djnrö, Möja ock Ljusterö, alla belägna

på öar och bolmar i Saltsjö-skärgården. Alla

dessa socknar, med undantag af norra hälftea af

Ljusterö, hvilken tillhoror Riala och Kulla pasto-

rat, böra till ett oek samma pastorat, oemligen

Wermdö af östra Roslags kontrakt. Wermdö
skeppslag innehåller 21Of hemman med 6,083 in-

byggare på en areal af 109,164 tannl., bvasaf

3,890 ära sjöar och kärr.

Weasmaltt » jämte anneierna (se Wermdö Skeepshi)

att <paslörat i Stockholms lin , år beläget i skar-

gården 3 mil ö. om Stockholm ock tillhör 141.

patr. Bland särskiteXa till pastorstet hörande asr

taärkaa^lngavö, Djarö, Windö, Runmarö, Svenskt

Sandön, iVorr- och <8öeer~Möja
f

Svartsö, Nerr-

oeb Söder*Ljusterö, Tyaoingö, Rindö m. fl. Hår-

varande mera bekanta farleder Jkro: Kodjupct, Sta-

ket, Lénersta ock Skurusund. Vid Sandbana sr

taHptats och der, ärVensom vid Bergbamn, Rea-

marö och Hosarö finnas äfven lotsstationer. Tele-

grafer äro på flera ställen inrättade, såsom vid

Seadaémc, Runmarö, Ingarö och, Rindö. Pastors-

tets skärgård är minst 4 mil bred från norr till

söder och ö mtl lång från vester till öster. lar-

ken är i allmänhet omvexlaode med berg oeb

skogsbackar, men aosnera föga skogbevoxen. Nä-

ringarna äro åberbruk, ängs- och skogsbruk, träd-

gårdsskötsel , fiske oeb sjöfart m. m. Moderkyr-

kan är gammal, byggd af gråsten, och sksll na n-
rit helgad åt S:t Olof. Egentliga Wermdöa be-

står af 2 genom ett smalt näs från bvsrasfa

skilda bafvoddelar, af bvilka den östra kallas

. Wermdö-Jandet oob den vestra Orminge- och Fahr-

eta*»laneet. En mängd af smärre öar böra ock

tid socknen. I jordeböcker samt mantals- och skatt-

akrirnina^langder är socknen indelad i fterdtnser,

hvilka äro: Orminge, Fabrsta, Hemmesta, Wåsby,

Siggesta, Skägga, Windö oeb Söder Ljsstero.

Många större gårdar finnas hår bebyggda, såsom:

Stors Kovik', 1 mtl. frälse; Skevik, i mtl. frälse,

nom förr varit doneradt åt en efter stället upp-

kallad religioossekt , men tillhör no sockaens fat-

tighus; Pahrsta, 2 mtl. frälsésäteri ; Gustafsbers,

med porslinsfabrik (se detta ord); Remmesta, 3

mtl. frälse; Brevik, 2 mtl. frälse med såg; Foftl-

éro, 34 mtl. med
4
qvara; Wdsby, % £ mtl. frälse;

Sund, 3 mtl. frälse säteri, åges af von Scbeweo;

SioyestQ, 2f mtl. frälse säteri; Norrnäs, i Skäggs

fjerding, 3 mtl. frälse säteri, tillhörigt friherre

titjernkrona; Tynninge, på ön af s. n., 2 mtl.

frälse säteri; Öfverby, 1 j. mtl. frälse; Hummel-

mora, på Gröasö, 1 mtl. frälse säteri m. fl. Vid

det bär belägna Stäkes sund, bvilket tidtals ?•-

rit befastadt, blefvo Ryssarne år 1719 tillbaks-

slagne af öfverste Fuebs. Tillsammans med In-

garö, innehåller Wermdön 138 J mtl. med 3,6)6

inbyggare. Egaren af Norrnäs säteri nämner för-

samlingens pastor. Adr. Waxfaolm.

Werinlaiul, ett landskap i Svealand, år beläget

i en balfkrets norr om Wenern och bar nästan

skepnaden af en triaagel. Det gränsar i öster till

Grythytte och Nora bergslager i Westmeelsed

aamt till Nerike, hvarifrån det skiljes genoni ld-

eller SoaM-eifven\ i vester till Dalsland och Ner*

riga; i söder till Wenern och Westergöthlaed,

bvarifrån det skiljes af Svart-eifven , som bär kal*

las Gullspångself; samt i norr ttH Norrige oeb

Westerdalarne. Dess största längd från norr till

söder fir 34 mil och största bredden från Nerike

till Norrige 1? mil. Hela landets yta utgör 164

qvadratmil. , Namnet säges bärstamma af det fn>

ska ordet wvori eller det Lappska were, som be-
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tyder berg, äJveusoni Finska» asiat men, land,

onarmed således bnntyde» på laedets bergiga na-
turbeskaffenhet. Före Odins hitkomat var eemlt-

gea laedet bebodt af Jotar eller Finnar. Landet
år nästea öfverallt bergigt oob uppfyllt ned vid-

strjäckta isar, bvilka sträcka sig från Dörr till aé-

der oeb äro aasealigast i norr, nordväst oeb ro-
ster, i grannskapet af Norrska fjällryggen* men
aftaga och förlora sig mot Wenerns stränder.

LaadeU ansenligaste dalgångar ävo betägaa kring

Klarelfven (kallas El/äakn), Frykselfveo (Fr*k+-

dalen) , Byelfven, sant omkring sjön Foxen iNoreV
aiarks härad längs Norska gränsen. Af bergsböj-

der märkas UoffjäUet oob Rånneber$et i östmarks
aoekea samt Tosseberye*Hatten i Sanne, all* eas-

kriog 1,000 fot höga ock belagda rester eto

Klaroifven; samt på östra sidan om sanlata eif

Gåsbornsklatten oek Sawe-Knuten. Spetsen af sbt-

nämoda berg (beläget i Fernebo soebeo) kallas

Knute-knalte, oeb tjeoar de krtegheeode till väder-

leksspåmaa, allt efter som diaman sänker sig

eller stiger däromkring. De ansenligaste ström»
marne äro de redan oémoda oeb bland sjöar öro

följande, atom Wenern, de betydligaste, nesHigett:

Skogen, belägen mellan . Wermlaad oeb Weater-
götblaad oeb med aftopp genom Gellspångself,

Glasfiolen
y

Wermekn, Ofra Fryken, JfeaVae-ifry-

ken, Ynyen, Stöta Gta, Letdngen, Långban, östra

oeb Veetra Sillen, Fo&en, Töcken m. ö. Inom pro-

vinsen äro tveuue kanaler anlagda* aemligeti: Séf/le

komat, om 850, oeb Cartetaée kanot, osa 4*000
alaars längd, bada ledande ti» Wenerta Betyd-

liga skogac äro: Tolfmitsåkogen, i nordvästra Werar-
laod, mellan Norrige oeb Klarelfvea; Tiomilsskogen

som från östra delarne af Ny ock Dalby socknar

(i mellersta delea af landet eller det s» k. MeUsar-

Sysslet) sträcker sig ända ia i Dalarae; FyrawU*-
skagen, mellan Klarelfven oeb norra ändan af Frjn-

keo, samt Sormoen, mellan Klar- oeb Noraelfvnr-

ne* nedra lopp m. fl. Jordmånen är i olika tråls-

Ur betydligt olika: i trakteraa kring Wenern, der

jämförelsevis är slättland, är lerjorden rådande;

me» bögre opp i landet är den mera uppblandad

siad sand, samt i östra trakteraa eller bergslags-

orten äfven med klapper; svagast är dock jord-

månen i de oordvestra, norra oeb nordöstliga trak-

terna eller de s. k. Finnskoyame (mellan- Norrige

och Dalarae), der marken består af vanlig skogs-

jord oeb är ytterst stenbonden « Landets baftrud-

näringar äro bergsrörelse oeb skogskandtering,

samt deroäst åkerbruk oeb boskapsskötsel; dess

binäringar äro koJning, körstor och flottnmg af

skogseffekter för bergs- ock sågverksrörelsen * för-

säljning af trädarbeten oeb plogar m* m. Taek-
jerasprodnktioneo uppgår årligen tiH 80,000 skeppa);

men bela jeroprodaktioaen åtgör minst 100,000
skepp:d årligen. Skogen är på många ställen be-

tydligt 'medtagen. Hornboskapen är småväxt; men
boskapsskötseln bar dock på seaare area betydligt

framskridit. Åkerbraket bar oek mycket förbät-

rots, oeb är på slättbygden hafvudaäriag.. Mest

sås råg samt dtrnäst bafra, potatas^ korn, bland-

säd, bvete oeb ärter. Inom Neder-Fryksdals hä-

rad uooer anan1 en ovanlig sticMigfaei i handasle*-

dc«> förnämligast i turiring och saickar-arbeteä,

äfvensom I rotkeggtiiag och odling af skogamark,

htarföm oek Frjrbsdalsboerne4 ofta betingas* till dy-

lika arbeten i iiärgrädsetiée Svenska oeb Norreka

provinser* ÄCVeo Jmplanteriegeo har genom > lånets

undtknenåtiaioan-sällskep* bemödanden myckel till-

tagit* Ortens marknader äm> Fästingen i CbrrsvJ-

aehamn, Pehrsmässan i Garlstad samt Oxhelgen i

Filipstad; Äfven på Omåergsheéen (i Sanne soc-

ken) nalle» i September månad en betydlig landt-

marknad. De tre nämnda staderna äro de enda i

laedet; men derjeastc finnes en köping, Arvika,

vester om Klarelfven; Folket är i allmänhet gäst-

fritt, liffigt, ihärdigt och modigt. Bergshåudté-

ringen syftar hafvedsakligea på jeintil)verkning

,

till hvara bedrifvände 20 -diasegnar oeh 264 här-

dar åc 1842 bär voro i gång. 1 Gltfv* sottken

finnes äfven en konnnrgrufva oob t Tycksmarks

socken ett tälgstensbroU; - Bela landskapet, med
undantag af Garlskogn bergslag, tillhör saittma län,

nämligen Carlstads, som innehåller 5 domsagor,

15 bäråder, 5 fögderier 29 paitorater oeh 87

socknar. Domsagorna-* äfvensom fögderierna, barn

namn af Mellon-Sysslei , Öséér-Syestet, Söder-Syss-

M, Veeter-Syeetet oeh Noft-SyesUt. Mellaa-Syssiets

härader äro: Garlstads tingslag Kilos oob Grams;

Öster-Sysslets äro Wisoonss, Wåse, Nyed oeh

ölme, Filipstads bergslag; Söder~Sysslets äro Näa,

Gilbergs och. Nordmarks ; Vestér-Sysslets Jösse

och Nedra Frykdals, samt Norr-Sysslets öfre

FrykdaJs ock Elfda Is; I militäriskt bäaseende ki-

nebåller Garlstads län 1,204 rotar, bvaraf 006
tillhöra Wermlande och 296 Nerikes regemente;

dertill komma Wermlands fältjägare, 600 mas.

Om pastoratet och socknar se Carlstade stift.

Folkmängden i Wornslaad uppgår till 192,870

personer, Och hemmantalet till 1,?26£ på en areal

af 3,815,786 tonni., bvaraf 416,690 äro sjöar oeh

kärr. Landskapets vapen år en örp mod utsträckta

vingar och fötter i gyldene fält

Werfttttaadsnäa, äfven kalladt Näs's härad, åt-

gör den halfö, som skjater ut .mellan Dalbosjön

och den egentliga Wenerri, och skall harva varit

den trakt, der Olof Trätäija först nedsatte sig»

Wersmlssnsla fHH«iRf;«ir«^éea^Ai«nte, är eM

vnrfvad tropp, har 30 officerare, 21 anderoffl-

cerare, 5 civile tjensteniän • och en namerärstyrka

af 600 mae, bvaraf 588 efieUtivntammeh Spe-

let otgöres af 13 personer' oeh bästärnes antal är

6i Troppen tillhör öete militär- distriktet är för-

lagaV i Garfcteds län och bar sia mötesplats^ på
'BroseaäsfälteL Blaad de värfvade trapporna är

denna den enda, som e> är till ständig tjenetgö-

ring förtagdr i någon af riket»fästningar eller g*r-

nfsoosörter. Uader 1851 års riksdag. var det myd-

ken diskasion i ståadea o» indragning af detta

regemeate. Dess aflöaings* nen unöerhåilsstat spp-

går till 40^229 R:dr B:eo.

nVeriailssiisIf» koifsiosjssr» Sedaa den gamla Ynnv

fiagantten blifvit störtad från Upsala tbron, tog

dénsåmnta sia tillflykt till Wermland, kvilket låag

tid därefter ansågs för ett sartkildt kanéngarike,
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om hvars besittning så väl Sveakoajangarue to*
Norriges regenter beständigt tvistade , på grond

af den härkomst från Wermländska rikets grund-

läggare, aom å bada sidor kaode åberopas. Up-
aala-konungen Ingjald illrådas son, Olof Trdtäija,

så kallad emedan bao först begyote upphugga de

ofantliga Wermländska skogarne, efteriemaade, då

han slutligen af folket offrades åt gudarne, tveane

söner, Halfdan Hvitben, hvilken genom gifte ned
ea Norsk snåkonangs dotter, erhöll ett litet rike

därstädes, och blef en stamfader för Norriges sed-

nare envåldskonungar, samt Ingjaid, hvilken såsom

konung styrde öfver Wermland. Dennes son eller

sonson var sannolikt den Erik, som o ti gamla

handlingar benämnes Upsala Erik, och kallas Ha-
rald Hildetands uaderkonnng. Han anses med myc-
ket skäl för farfader till Erik Edmnndsson Väder-

hatt. Efter sistnämnde Ingjalds tid omtalas icke

vidare några särskilde konungar öfver Wermland.

Wea-smlamde regemente är af rotbålianatur,

äger 39 officerare, 35 underofficerare, 9 civile

tjeastemän samt 908 man, hvaraf 790 äro effek-

tiv-nummer. Antalet af spel utgör 51, bandtver-

kare 2 och hästar 7. - Regementet tillhör 5:te

militärdistriktet, är förlagdt i Carlstads län, och

har sin mötesplats på Trossoäsfältet. Dess aflö-

nings- och nnderhållsstat utgör, allt sammanräk-
nadt, 69,415 R:dr b.ko.

UTerniekeajf annex till Stafnäs, är beläget i Gill-

bergs härad af Carlstads län, l\ mil V.N.V. från

Carlstad. Marken är mestadels genombruten af

Stora höjder och bergssträcbor, mellan bvilka hem-
manen ligga på bördiga och fruktbara slätter.

Rådande jordmånen är lermylla, och skog finnes

till husbehof. Kyrkan ligger vid sjön Wemeln,
och skall vara den först byggda i Wermland. Se-

dan Digerdöden rasat i landet, skola de qvarlef-

vande från flera härader en lång tid bafva till

gndstjenst sammankommit i Wermskogs kyrka.

öen nuvarande stenkyrkan byggdes år 1762, och

inreddes åter efter en eldsvåda år 1801. De be-

tydligaste gårdarne äro: Strand, Prästbot och Wäc-

keisön. Socknen innehåller 19£ mil., med 1,760

inbyggare på en areal af 33,328 tnnnl., hvaraf

6,330 äro sjöar och kärr.

Wermasno» med Woztorp och Tånnö, är en soc-

ken, belägen i Östbo härad af Jönköpings län och

tillhör 1 kl. reg. Socknen är 2£ mil **n8 OCD

l£ mil bred. Jordmånen är i allmänhet svag,

bestående af grusjord, sandmylla och mjelljord

samt på några hemman af djup svartmylla och

lerblandad svartmylla. Laga å rinner igenom sock-

nen. Så kallad ord råg, samt blandsäd och po-

tates odlas hår mest Jordbruket är i märkligt

tilltagande. Kolning och körslor äro binäringar.

I socknen är en köping med postkontor, apotbek,

torg med torgdag, bvarje helgfri lördag, tings-

ställe för Östbo samt lagmanstingsställe för Jön-

köpings låns andel af 10 härads lagsagor. Här

äro ock öppna handelsbodar, 2:ne garfverier, ett

furgeri, ett s. k. stadshus med rum för resande

o. s. v. Här hålles ock den betydligaste landt-

msrknaden inom Småland eller den a. k. korsmäs-

aao (som infaller i medlet nf September; en an-

nan marknad hålles bär i medlet af Juni). Di-

strikts-läkaren för östbo och Westbo härader bar

ock bår sin station. 1 socknen ligga Hörte, Carh

fors och Lindstadfor9 järnbruk (se dessa ord), Bin-

sekind, frälse säteri (se detta ord), Mötte bum-
gården, äagogården och Soregården, tillsamman

3\ mtl. säteri rasthåll, med tnllqvarn, böroig

åker och äng, betydlig bokskog och godt fiske

samt ea på ägorna befintlig hälsobrunn; Sörsjé, i

mtl. säteri vid en sjö; Moste Uddebo, £ mtl. kre-

noskatte, med lemningar efter en tingsplats och

en forntida förskansuiag; tVetthorja 2£ mtl.; önf-

koria och Norrkorja, 1 mtl. frälse. Socknens kyrka

kar flera gånger varit bränd af Danskarne; men

den nu befintliga år byggd 1776, 55 alnar lång

och 21 bred. Den är belägen 7£ mil från Wexio
och 7 { mil från Jönköping. Flera ålderdomsläm-

ningar, såsom griftrör med stenkistor, bantaste-

nar m. m. förekomma på flera ställen i socknea.

På landsvägen mellan Hörle och Wernamo är ock -

ett ställe, som kallas Rödaled, och skall hafvä fltt

detta nama deraf, att Danskarne, genom ett af

Sveaska häreo anlagdt försåt, bär lidit ett totalt

nederlag. Enligt Tuneld, tros detta hafva skett

1567, nnder det Svenska hären var lägrad vid

Wernamo. Uader kriget med Danmark år 1612

hade konung Gustaf II Adolf bär äfven sitt hög-

kvarter. År 1644, under då pågående krig, sam-

lade fältmarskalken Gustaf Horn i Wernamo 14,000

man, och drog med dem in i Skåne mot de Dan-

ske. Socknen äger 56 J hemman med 2,441 in-

byggare på en areal af 44,241 tnnnl., hvaraf

4,030 äro sjöar och kärr.

Weraer, Emrm Gabriel, son af mönsterskrif-

vnren A. Werner, föddes d. 10 Aug. 1770. Efter

förut erhållen undervisning, dels hemma, dels i

Strängnäs, började bao 1788, under den utmärkte

Hngströmers inseende, studera kirurgien i Stock-

holm, samt gjorde tjenst vid Serafimer-ordeas-

lasarettet och allmänna barnbördshuset. År 1790

antogs han till lasaretts-kirurg i Finland, hvarest

han sedan tjänstgjorde vid faltlasarätterna på Svea-

borg, Tolö och Åbo, till dess han 1792 anställ-

des såsom underläkare vid konungens Svea lifgsrée.

De följande åren åtföljde han först i sistnämnda

egenskap och sedan i egenskap af uppbördsläkare,

sjöexpeditionerna med kongl. örlogsflottan. Blef

1797 kirurgin magister, samt förordoades samsss

år till biträdande läkare vid allmänna barnbörds-

huset och vid Norrmalms hälsobrunn, bvarefter

han följande året antogs till fnttigläkare i Stock-

holm. År 1799 inrättade ban i Stockholm ea

mineralvattea-fabrib, och upplåt sedermera sm

stora, vackra trädgård, den innu berömda s. k.

Wernerska trädgården, jemte en derinvid belägen

stor och rymlig sal, för bronnsgästernns nöje och

beqvänlighet; men ehuru denna nyttiga och för-

tjänstfulla inrättning icke allenast af konuagea

hugnades med särskildt privilegium, utan ock för-

sågs med egne styresmän af läkarekorpsen i Stock-

holm, måste den dock; i brist af tillräcklig upp-

muntran och understöd, vid 1806 års slut åter
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Bmeflerlid hade doktor Werner, nvars

förtjänster allmänt erkändes, blifvit kallad till le-

damot så väl af kongl. Patriotisk* Sällskapet

,

nom af slllskapat Pro Patria i Stockholm. År
1806^ inlämnade bas till Kongl. Maj:t y och sår-

»kildt tiN herrar baakofullmäktige, ett till sin

verkställharhet bestyrkt förslag att tillverka ett

sedelmynt, som skalle vara af den beskaffenhet,

att all möjlighet till förfalskiag och efterapning

förekoms; men ehuru honom derföre tillades en

Hten belöning af 500 R:dr, gjordes likväl ieke

något vidare afseende på detta förslag, bvilkot

aldrig kom till något utförande. Då den nya fat-

tigvården år 1808 inrättades, antogs doktor Wer-
ner till fattigläkare inom andra och tredje di-

atrikterna i Stockholm, oeh hugnades samma år

ned assessors namn, heder oeh värdighet. Någon
tid derefter nppdrogs honom tillsynen såsom sjok-

busläkare vid ett af knstarméens sjakhns i Stock-

holm, och vid Mariebergs sjnkbas, samt slotligen

lftkarevården vid de förenade Örlogs- och arméens

lottor i Bottoiska viken. Efter krigets siat be-

gynte han sysselsätta sig med bråckbands förfär-

digande, och sedan han bestyrkt deras godhet oeh

användbarhet, erhöll han collegii medici tillstånd

aamt privilegium, att för allmänheten hålla sådana

af alla slag tillhanda. Förordnades år 1811 att

vara sandbets-kollegii ombudsman, med lön på
stat. R. af W. O. 1816. Afled den 15 Decem-
ber 1817.

Werner, Henrik Wilhelm Lou)vig, ton af

en handlande i Brunswig, föddes den 26 Sept.

1789. Ingick 1804 såsom elev vid medieo-kirur-

giska institutet i sin fädernestad, samt blef året

derpå extra uaderkirurg vid Kliniska lasarettet,

avilken tjenst han förrättade till år 1806, då han

antogs till anderkirnrg vid Preussiska arméea, och

placerades till tjenstgöring vid det ambulatoriska

hospitalet. Efter bataljen vid Jena samma år, blef

han, under reträtten, tillika med hospitalet, fåögen

vid Nordhaosen och förd till Hanower, bvarest

han måste göra tjenst på miKtär-sjnkhuset, till

dess nan 1807 efterhand anställdes såsom biträde

vid ambulatoriska sjokbnsen i Magdeburg, Wol-
fenbuttel och Brunswig till våren 1808, då honom
beviljades- afsked såsom Fransk underläkare. Se-

dan, efter fredsslutet, det nya konungariket West-
nhnlen blifvit organiseradt , hvaruti äfvén bans

födelseort iaförlifvades , och han, såsom varande-

i

konskriptionsåren , nödgades enrollera sig i egen-

skap af soldat, men ej -både lust att tjenn sitt

fäderneslands förtryckare, fattade han det beslut

att lemna detsamma, och begaf sig 1808, ej utan

många faror, genom Danmark och Norrige till Sve-

rige. Här erhöll han genast anställning såsom extra

underläkare vid vestra armeens sjukhus, och blef

1809 ordinarie underläkare vid Calmaro regemente.

Efter att bafva varit med på 6era kommeoderin-

gar, äfvensom i affären vid Umeå, begaf nan sig

181 a, för att fortsätta sina studier, till Stock-

holm, hvarvid regementets officerskorps bekostade

rosan; men måste följande året oförmodadt afbryta

sina stadier, för att mod regementet afgå till

Pommern. Brvistade slagen vid Grossbeeren, De-

nowitz och Leipiig samt belägringen för Gluek-

etadt. Afgick år 1814 med en kommendering till

Nederländerna, bch sedan till Norrige, der han var

närvarande vid flera affärer, oeh isynnerhet vié

Bakkestad utmärkte sig genom ett tappert för-

hållande. Fienden hade derstådos nedrifvit bron

öfver elfveo, och på högra stranden appkastat ett

batteri. Den Svenske kommenderande generalen

ville att en bro skulle slås öfver strömmen, midt

för fiendHiga batteriet; men närtill fordrades några

personer, som kunde simma, och som Werner var

skicklig i denna konst, kastade hun sig, midt un-

der fiendens eld, i elfven, tillika med någre of-

ficerare, bvarefter en flottbro byggdes, så att

Svenskarne inom en half timma kunde gå Öfver

samt göra sig till mästare så väl af andra stran-

den , som af det fiendtliga batteriet. Pör sitt vid

detta tillfälle ådagalagda mod, aomäldes han af

vederbörande till erhållande af tapperhetsmedaljen

i guld, som dock ej bekoms, bvaremot han 1827
utnämndes till R. af W. O. År 1816 tog han

afsked från Galmare regemente, och ingick som
bataljons-läkare vid andra lifgrenadier-regemen-

tet, der ban, efter att 1820 bafvs tagit kirnrgie

magisterexamen, sedermera blef regementsläkare.

Känd såsom en skicklig och driftig läkare, hade

ban alltid en ganska stor praktik, samt fick äf-

ven flera gånger särskilda offentliga uppdrag, bland

annat att biträda vid utrotandet af veneriska

smittan inom östergötblands län. Han afled d. 27
Ang. 1849.

Wermetedt» ChrlatonTer von* son af Melchior

Gabrielsson von Wernstedt till Treblitz, skref sig

sjelf herre till Utål , Darbrobolm och Rydingefaolm

,

aamt inkom från Tyskland 1580 till Sverige, der

ban blef gift .med Lueretia, en oäkta dotter till

hertig Magnus af östergöthland. Utnämndes 1600
till befallningsmun på Upsala slott, och blef föl-

jande året tillika liäradshöfding i Sollentuna härad.

Är 1617 hade han i uppdrag att såsom Svenska

regeringens kommissarie uppbära Elfsborgs lösen,

och förorenades 1620 till ståthållare öfver drott-

ning Maria Eleonoras lifgeding, Gefleborgs län med
Gefle stad och hela Gestrikland. Samtidigt här-

med utnämndes han till ståthållare öfver Wester-

Norrlaod och Österbotten. Härtill lades följande

året hela Relsingland, Medelpad, Ångermanland och

Westerbotten, bvarjemte han skulle föra befälet

öfver Uleåborgs och Kajaneborgs fästningar. Han
afled d. 9 Febr. 1627. Sonen,

Weroatetlt» Hfelohlor, född i Juni månad år

1600, introducerades 1625 på riddarbuset såsom
Svensk adelsman, och förordoades 1635 till lands-

böfding öfver östra delen af Norrland samt ståt-

hållare på Uleåborgs och Kajaneborgs fästningar,

bvilket embete ban förestod till år 1641. Hon
dog d. 21 Febr. 1655. Dennes son,

Wernutedt, ChrlatonTer Melohferouem» född

d. 9 Jnn. 1632, var major vid Uplands regemente,

då han 1 674 förordnades till kommendant i Malmö.

Utnämndes 1675 till öfverste-löjtnant och kom-
på N> -Elfsborg; men fick mot alntet af

Digitized byGoogle



362:

samma år åter aftked för sjoklighet, och blef

slutligen 167? öfvevste för Sloekbolms stods bor-

gerskup. Dog redan den. 15 December sistnämn-

de år.

Wertinttller, Molf Ulirik* född i Stockholm

1751, räkna» med skäl bland de férnänieie. Svea-

eke portratt- ock historiemålare. Såsom elev af

kongl. målare-akademien, erböll han p& 1 7 70:Ulet

ett litet resestipendium , ocb begaf sig till Paris,

det haa saart fötvärfvade sig mycket anseende,

såsom en ypperlig konstnär, och bland annat må-
lade i naturlig storlek drottniag Marie Antoinetta,

med siaa barn promenerande i parken vid Trianoa,

bvilken tafla nn förvaras på Gripsbolmv Madame
Campan, i sina memoirer öfver nämnda olyckliga

drottning, yttrar, att detta var det bäst träffade

porträtt af benae. Bland W:s öfriga taflor ut-

märker sig isynnerhet det förträffliga stycket Ari-

adne på Naxos, bvilken afvea finnes bår i Sverige.

Efter några ocb tjugo års vistande utomlands,

återkom ban på 1 7 90:talet til) fäderneslandet; men
reste åter ot år 1809 till Paris, ocb därifrån till

Pbilaéelphia , hva rest aaa gifte sig, ocb der ban

dog år 1811. Oeehligen börer W. till de otmärk-

tasie Svenske målare. Hans teckning är korrekt,

koloriten behaglig ocb bandläggningen alltid gan-

ska omsorgsfull.

WentssM, annex till Wisseltofta, är beläget 5J-

mil N.iN.V. från Gb ristiaåstad. 1 socknen ligger

säteriet Scheinye (se detta ord). Socknen innebår»

ler 30 £ hemman, med 1,110 inbyggare på en

areal af 16,431 tunnland, bvaraf 650 äro sjöar

oéb kärr.

W«rwiae> JonaR, son af en länsman i Bolins»

sockan* vwi namn Pehr Jonsson, uppkallade sig

etter sjön Werwen, som gränsade till hans fö-

delsebygd. Året dä haa föddes, är ej kändt. Uw-

det uppsigt af en sin morbroder, theologie dole-

toro ocb professoro Martin Braaaeres, studerade

baa i Upsala, ocb sedan ban därefter gjort en utri-

kes* resa, anställdes' baa 1662 såsom kanslist 4 kongl.

kansliet. Befordrades 1666 till laadssekreterare i

UpJeuds län; mea flyttadesv saart åter till Stock

-

beJn», der ban fick tjänstgöra inom reduktions-

kollegium, vid hvilket ban 1674 avancerade till

sekreterare. För det nit ocb den skicklighet,

hvarmed ban städse skötte sina ' sysslor, hedrades

ban 167? med upphöjelse uti adligt stånd. Slut-

ligen utnämndes han 1686 till assessor i antikvi-

tets-kollegium. På Carl Xl:s befallning sammmv-
skref han konung Sigismuods och konung Carl lX:s

historier, bvartill ban begagaada de uti antiq?itets-

arkivel förvarade handlingar. Detta arbete, som
ej saknar förtjänst, ehuru stilen är nog tungläst,

var redan 1694 färdigt, och öfversägs då af riks-

histeriegrafen örnbjelm, bvarefter det tillökades

af ' Palmskiöld; men utgals icke på trycket förr än

1746 af von Stjernman. Sedan W. afslutat före*-

nämnda arbete , fick ban befallning att rätta- ocb/

förbättra den ifrån trycket indragna Widiktndis

historia* första del om kooung Gustaf Adolf, hvil-

ket han afvea ntförde. Denne lärde ocb förtjänst-

fulle man slöt sin berömliga lefnad år 1697. Sonen,

Wetfwfcasrr Joiimm easamtleiiV bvilken

ganska grandi ig underbyggaad i de flesta bomaai-

stiska stadier, gjorde sig känd såsam skald, och

författae>, såaom ttdsfenkif emellan sina tjenate-

förräHoingary ett icke ringa antal poemer, dsk

på Svenskfe, dels på Franska och Italienska språ-

ken; men bvilba dock aldrig blifoit sammaoforas

ii eégeo säskild samlings Åtskilliga- af dessa haffa

varit ämnade att sättas i musik, såsom: ityårfén-

ååan Uti Kongl. Huset 4712; ocb Arian öfver juh

numg Carl XII:» Victorier\ andra åter äro epigra*-

mer, grafsltrifter o. sf v. 1 allmänhet synes asa

icke hafva betraktat poesien ur en högre syepsakt,

an som ett medel att artigt kunna framkomma sted

åtskilliga pikanta infa|l ocb språkvändningar. Haas

verser utmärka sig derföre genom klarhet, enkel-

het och lätthet; me* sakna dan högre poetiskt

kraft, som ger lif ock färg åt målningen, sant

den rika biMningsgåfva, som ställer klart for lä-

sarens öga bvad skalden vill skildra. Aastålld i

konungens kansli, användes han såsom Sekreterare

vid åtskilliga utrikes beskickningar, ocb uti et

sådan a tied baa ännu helt ung i Paris d. 27 No-

vember 1715* Med honom utslocknade denna ad-

liga ätt.

Wemaliste, åokaanest hvars egentliga nana

dock lärer hafva varit Josssua m Wexen, et

adelsman från Glewe, var någon tid anställd så-

som sekreterare hos Christian II Tyrann, och sän-

des i början af år 1522 af honom med ett an-

senligt följe Ull Land, fö? att intaga det dersta-

des då lediga erkebiskopssatet. Domkapitlets le-

damöter vågade älven icke göra något motstått
1

,

nian erkände, honom för ärkebiskop. Han var ea

skicklig, allvarlig oek nitisk man, som väl kattet

uträtta mycket godt på sia vigtiga plats; men

tiden» oroligheter &jerd*, att hans embetsförrätt-

ning ej blef särdeles långvarig., ty så snart bit

fick underrättelse om att konung Christian begifvit

sig från Danmark till Flandern, packade ban ge-

aast sina och domkyrkans dyrbaraste redberhelsr

tillsammans, ocb skyndade sig i April månad 1*23

efter konungen. Sedan ban dereftor någon tid

uppehållit sig vid kej*ar Carl V:s bof, säges ban

1537 hafva blifvit utnämnd till biskop i KosteiU,

eeb der styrt med beröm till sin död, som is-

träffade år 1548.

Weneatnsrsj, en belastad stad i Estland, blef

1574 skådeplatsen för: en af de måegfaJldige ty-

gellösbeter, som ej sällan egde rom bland de for-

dom iaom Svenska arméen befintlig», värfvade

främmande trupper* som tjeastgjordo deri mtt

sold. Sveoske härföraren Clas Tott badö inspärrat

Wesenberg straxt efter nyåret* ocb företagit sta-

dens belägring med icke allenast Svenska och Ty-

ska tnapper, utan oek med de Skottar, hvilka ayss

förut, under Ruthvins anförande, dit ankommit.

Efter några fåfänga ocb olyckliga stormningar,

nödgades ban da» 2£ Mars opphäfva belägringea;

men; dertill voro de ostyrige främlingarna förosa-

ata orsaken. Skottaroe, afuedsjnke på Tyskaret,

tnodde sig nemåigen af dem begabbas, ocb dtf»'

anförare, Rtithvio, beskyllde Carl Horney för «u
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bafra tortållit dom dera» sold. Denne trita Wef
icke allenast olycklig för denne aednare, utan ock

f5r Skottarne sjelfye, hvilka icke köade styra sia

ifver. Be uppställde sig d. 17 Mars vid Wesen-
tmrg i fall slegterdoing, bemåktigade sig alla falt-

- stycken, och vände sig emot det Tyska rytteriet.

Oetta å sin sida var snart färdigt till motstånd,

tände i fullt lopp emot det Skottsfco fa fottet,

inbröt i dess led och nedhögg 1500 man, så att

ej mera in 80 blefvo öfver, bvrlka rymde ondan

till fienden. Bland Tyskarae stupade icke flera fin

30. Det Skatteka rytteriet »skådade denna för-

- fcittrade strid i stillhet, och låtsade icke taga någon
del i sina landsmans uppförande. Skottarnas anfö-

rare, Ratavin, blef sjelf skjuten genom lifvet, och
skickades sedan, i sällskap med flere aadre Skot-
tar, i fangsligt förvar till Stockholm vtaf Pontus

De la Gardie, hvilken under tiden efterträdt Glas

Tott i befälet. De många vidskepelser, som då
åona voro allmänt rådaade, spelade fifven sin rol vid

detta tillfälle. Så påstods det, att vid Wésenberg,
ssågra qvållar förr än den olyckliga striden egde
rum, en utomordentligt stor hop vargar visat sig,

som tjutit mycket illa, och gått nära intill Sven-
eka lägret, utan att akta på krigsfolkets rop,
bvHket man antydde' såsoro ett förebådande af

olyckan. Äfvenså berättades det allmänt, att man
dagen efter, eller den 18 Mars, skall bafva på
himlen varseblifvit trenue beväpnade män, den ene
med en spira, den andre med ett svärd, och den
tredje med en hillebard i händerna. Dessa skep-

nader sades olla, trenae gånger å rad, bafva ro-

pat: "Ve," hvarpå de fallit neder till jorden och
torsvunnit. *

-Wfeeene, annex till Bjärke, är beläget i Gese-
neds härad 2{ mil N. fråe Borås. Åkerjorden är
i allmänhet någorlundn god, men ängen mager.
Något säteri finnes ej i socknen. Hemmanen äro
till antalet 10* med 365 inbyggare på en areal

af 5,439 tnnnl., hvaraf 50 äro sjöar och kärr.

Weaalge, en socken med Askome, är belägen i

Årstads härad af Halmstads läa, 1 J mil O.N.O.
från Falkenberg. Geaom ett kongl. bref af d.-24
Nov. 1677 bar pastoratet blifvit flörklaradt ärft-

ligt ieom d. v. kyrkoherden M. N. Kjerrulfs slägt,

hvars brostarfvingår anno innehaft» det. Tillhör

för öfrigt 3 k). Pastoratet är beläget ungefär
midt i Halland, och stöter i norr till Ätran. Mar-
ken är bergaktig, och jordmånen består af sand
och svartmylla. Östra delen af socknen är skogs-
bygd. I socknen ligger säteriet Bjerrome, 1 hem-
man med frälsehemmanet Friberg, och 12 1 andra
hemman. En bäck, kallad KjdUebdcken, som ot-

foHer i Ätran, bar på ett ställe 6 alnars fall.

Kyrkan är af sten, med tegeltak, och bar orgel-

verk. Gästgifvaregårdeo Sjönevad är bår helägen.

I dess närhet ligger Sjönevadsborg (bvarom se detta

ord). Sydost från Wessige kyrka ligger ett berg,

kalladt Wessigetund, som i lodrät böjd håller 75
fot, och pä sin spets har en jemn och slätr plan

och i denna en källa. Den var i forntiden orogif»

von af en helgad lund, oeh vid midsommarfesten
plägar bygdens ungdom anno bår samlas. På Wos>

sfge gande stå B aeeaar cropreafta i öaotantensform

,

och den största af dem är 4£ alnar neg. Sock-
nen inoebÖMer 27 7 hemman med 898 inbyggare

på en areal af J*4,0?l taanl., hvaraf 790 äro

sjöar och kärr. Adr. Falkenberg.

Weaaleutd, en socken i Örbyfaos härad, ér belä-

gen kring Tierps*éas utlopp och stetter i nord-

ost till Bottniska viken med* Wesslandsfjärden eamt

i nordvest til! Blfkarleby. Jemte Tolfte utgör

socknen ett Jconsistoriellt pastorat af 2 kl. Lan-
det är mestadels låglandig imrg- och skogsmark , t

ocb utanför fjärden är .en skärgård af -otaliga öar.

Näringarna äro åkerbruk, bergs- och skogsbrib,

hvartill kommer betydligt fiske i hafvet, eärdeles

af strömmiag ocb nejonögon. Betydligare egen-

domar i socknen äro: Wesstand, 3£ rotl. skatte,

1 7\ frälse, med masugn för Löfsta och Carlholms

bruk, manufaktursmide vid 2 spikhammarstoekar,

samt qvarn, såg ocb tegelbruk. Verket härjades

af Ryssarna 1719, tillhör nu gr. De Geer. Hit

hörer äfven Cartkolm* bruk, med 1,400 sképptds

medeltillverkning af tackjern från Wesslands och

Utansjö masugnar, samt qvarn, såg och tegelbruk

(se vidare Lö/sta). Andra betydliga gårdar äro:

Finnersånger, l j. mtl. frälse säterf, j- mtl. frälse

samt Hotmsånger, 3£ mtl. frälse säteri, båda, li-

kasom ock Carlholm, tillhöriga slägten De Geer
Prettgården, \\ mtl. krono, är belägen vid kyr-

kan. Hemmantalet utgör 39 1, hvaraf 27| skat-

te, 1| krono, 10 J frälse. Folkmängden utgör

2,044 personer på en areal af 35,247 tonni.,

hvaraf 1,200 äro sjöar och kärr. Adr. Tierp.

Weetmnforae» ett jernbruk i socknen af samma
namn, beläget vid Kolbäcksåns otlopp i% Aspen,

bar varit i verksamhet alltifrån början af 1600-
talet, drifves med 2 härdar, bar 1,353 £ skepp:d

privi1. stångjernssmide af eget tackjern samt utgör

faammarskatt med 12 skepprd 9 lisp:d 2 skålp:d.

Frälsesmidet utgör 108 skepp:d. Skeppar på Stock-

holm. Ägare är S. v. Stockenström.

ff/c»efmirforea» en socken i Norbergs härad af

Westerås län, är belägen 9 mil N.N.V. frän We-
sterås och tillhör 3 kl. reg. Socknen stöter i ve-

tter till Söderbärke af Pablu lån ocb i öster till

V. Wåhla. Socknen genom flv tes af en mängd sjöar

och åar, bland dem Holbécksån, som på ömse si-

dom omgifves af teml igen höga berg. Jordmånen

är i dalarna sandblandad lera, eljest sand och mo-
jord; skogs- och bergsbruk äro här bufvudnärin-

garna. Gårdar ocb verk äro: Westanfor$s\ 1

mtl. frälse säteri med tillhörande 2{ mtl. samt

jernbruk (se Weåtanforas); Fagersta, £ mtl. frälse

ocb Sembia, 1 j mtl. skatte, båda med jernbruk

(se Fagersta och Semblä)\ Meling, Ij. mtl. skatte,

med bytta samt Bastmora, 3 mtl. skatte, äfven

med bytta. Svartberget, sydvest om WeStanforms,

bar fordom varit bearbetadt för silfver; Kummer-
åsen och Stripberget för koppar, TtoUberget * oeh

Biltsjöberget för jern o. s. v. Socknen innehåller

25 J hemman, hvaraf 23 £ skatte, 2 frälse; folk-

nummern nppgår till 2,132 personer på en areal

af 29,901 tnnnl., hvaraf 3,250 äro sjöar och

kärr. Adr. Köping. '
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WeetooA, ett jernbrok inani Stigsjö pastorat af

Ångermanland, bsr 6 härdar med 3,150 skepp:d

privil. årligt smide af dels eget dels képt tack-

jern, bvårföre hammarskaft åtgår med 31 skepp:d

10 lisp:d. Manufakturverk fiones bär för spik-

oeh diverse svartsmiden. Bruket skeppar på Her-

oösaad och Stockholm. Ymnig skog fiones till

drifvande af verken. Tillhörde år 1845 C. W.
Hammarsköld, E. v. Ehrenheim och F. A. Björ-

kenslam. Utgör en egen bruksförsamling noder

Stigsjö med omkring 200 invånare.

Westberg, Johan Lorens* , son af lands-

kamreraren och hofsekreterareo A. G. Westberg,

föddes i Stockholm d. 17 Ang. 1759. Sändes år

1775 till. akademien i Lund, hvarest han oafbro-

tet fortsatte stodierne alla terminerna till slutet af

år 1778. Som han härunder äfven mycket vinn-

lagt sig om kemien, ocb uti denna vetenskap tagit

en beromlig examen, ingick han 1779 uti bergs-

kollegium, der han tjeostgjorde någon tid; men
reste snart derefter till Åbo, der han lät inskrifva

sig bland de studerande vid akademien. År 1781
återvände han till Stockholm, för att afhöra de

der hållna offentliga föreläsningar öfver läkareve-

tenskapen, och öfva sig uti aaatomiska dissektio-

ner, bvarefter han 178* blef medicine doktor i

t.und, och derpå kirurgie magister. Följande året

förordoades han till provincial-läkare i Halland,
* hvilken befattning ban sedan uti femtio år inne-

hade med ntmärkt beröm, ansedd såsom en af de

skickligaste ocb driftigaste läkare på sin tid. Hug-
nades 1793 med professors fullmakt, och fick år

1813 vaccinations-medaljen i guld, för sitt åda-

galagda utmärkta nit för koppympningens befräm-

jande inom länet. R. af W. 0. 1814. Kallades

tid efter annan till ledamot af Svenska läkare-

sällskapet, till ledamot af Hallands hushålls-säll-

skap, till hedersledamot uti sundbets*kollegium, ocb

till korresponderande ledamot af laadtbruks-aka-

demien. År 1829 erhöll han medicinalråds namn,
beder ocb värdighet, samt tog 1834, i anseende

till sin höga ålder, afsked fråa sin innehafvande

provincial-läkarebeställning. Han afled år 1846.

West»o, ett kontrakt inom Wexiö stift, inne-

håller alla de 27 socknarne inom Westbo härad.

Pastoraterna äro 12; 9 af dessa pastorater äro

konsistoriella , 1 (Åbs) konsist. et patr., samt 2

(Willstad ock Långaryd) regala. Folkmängden upp-

går till 23,096 personer.

Weetoo* ett härad inom Jönköpings län, Wexiö
stift , bar fått namn efter sitt läge inom det gamla
Finveden, bvars vestra del det utgjorde, i mot-
sats mot dess öfriga delar, östbo oeb Snnnerbo

härader. Häradet är 5{ mil långt i N. och S.,

samt 5 mil bredt. Jordmånen är öfverst en tnnn

matjords- eller mulljordssborpa , mest af förratt-

ond ljung, samt därunder sandjord ocb mjälljord,

sällan lera, aldrig mergel. I mossarne, under hvit-

mossan, påträffas ofta bränntorf. Detta härad en-

samt räknar 50,000 tunnland mossar ocb kärr,

bvilka bår synas vara ruiner efter skogar, enär

stubbar ocb rötter alltid finnas på botten, och

hela lager af nedfällda trä* stosdom träffas under

gyttjan ocb den öfra betäckningen. Hafran ir air

bufvudsädet, ocb blandsäden består af | råg ock £
hafro. Högre skörd än 3:dje kornet räknas bfr

blott sällan och ondantagsvis. Hästar, såsom dyra

att underhålla, äro bar sällsynte; i deras ställe

nyttjas oxar till dragare. Enligt Wieselgren (Ny

Smålands beskrifning), bafva inkorosterna af ett

helt hemman i detta härad, så väl åker som la-

dugård, blifvit beräknade till en summa af 437

R:dr 16 sk.; då därifrån afdrages alla offentliga

utgifter och ooera, till ett belopp af 192 IUdr,

återstår en behållning af 245 R:dr; denna summa,
med tillägg af hälften deraf, som måhända kaa

inbringas genom extra förtjeaster, eller tillsam-

mans 368 Rdr, måste nu året om underhålla' de

30 personer, som i allmänhet finnas på hvarje

helt bemman. Men folkets slöjdflit är ock beun-

dransvärd. Redan de minsta barnen, som nyss

börjat tala, fajelpa till att plocka ollen, de något

större karda deo, flickorna spinna ocb väfva, och

bonden säljer ofta 100 å 200 alnar vadmal om
året. Åfvea smör säljes, ocb de uppvuxna ung-

nöten afyttras till utgörande af ntskylderna. Sock-

naroes ungdom söker ock gerna under vintertiden

tjenst i Skåne och bördigare orter. Folkmängden

är i stigande; men fattighjonens antal har, sedan

nykterbetiföreningarne bär trädt i verksamhet, åter

börjat aftaga. Döttrar bafva bär, likasom i Wä-
rend, redan af gammalt vanligen fått årfva lika

med söner. — Nissan oeb Lagan, Stor-dn, Lilian

ocb FyUe-ån genomflyta häradet. Största sjön är

Botmen , som ligger 400 fot öfver hafvet, och

har en areal af omkring t-|- qv. mil. Järnbruk

inom häradet äroi Marieholm i Åsenböga socken,

och Gyllenforss i Anderstorps. 27 socknar, före-

nade till 12 pastorater, finnas- inom häradet. De

äro följande: Unnaryd med Jällemtofta; Femsjö;

Långaryd med Färgaryd; Heslra med Gryteryd; Bur-

seryd med Sandvik och Bosebo; Willstad med Båra-

ryd ocb Wåthult; Refteled med Anderstorp; jJsan-

kögä med Källeryd; Kulllorp med Gnosjo; Fors-

heda med Bredared och Thorsbinge; Åt* med Kål-

lerstad; samt Boltnsö med Dannäs ocb Tannåker.

Dessa socknar innehålla tillsammans 628 -ff förö.

bemman, bvaribland 208 JJ frälsehemman, 72^
säterier, 13 f rå och rör, 47 J krono, samt 286 T

*
ff

skatte. Taxeringsvärdet nppgår till 1,069,217 Rtfr.

Folkmängden är 23,096 personer på en areal af

472,668 tunnland, hvaraf 55,135 äro sjöar och

kärr.

Weatee, Gnrl Georg Theooo*, född 1794,

är en af de Svenskar, som på sednnre tider mest

ntmärkt sig i främmande länder. Sedan ban tagit

den större artilleriexamen, blef han 1815 fänrik

vid Södermanlands regemente, bvarefter han tjeost-

gjorde oågra år såsom adjntant bos presidenten i

krigs-kollegium. År 1820 begaf ban sig till Frnnk-
'

rike, för att vinna praktisk skicklighet i krigs-

yrket; men som den Franska lagen ieke medgif-

ver någon ntländning att inträda i en Fransk korps,

icke ens såsom soldat, måste ban således låta aa-

värfva sig vid den i Frankrikes tjenst stående He-

benlobeska legionen. 8nart befordrades ban, oeb re-

Digitized byGoogle



WwrtoriMrttoi

dan 1833 var han {äHv&bel, en beståjlaing, tan i den

Franska arméea, likasom i vår, förutsätter en viss

grad af förtroende Ull dan , aam därtill utse*. Nir

legionen 1830 afsändes till Grekland, hade Weatée

redaa tonnit löjtnantsgraden, och blifvit anställd

såsom instruktions-officer. I träffoingen Tid Ar-
gos tjenstgjorde ben såsom regements-adjetan*

,

otmärkte sig genom tapperbet, ock erhöll, med
anledning deref, den Grekiska militär-ordee. Den

Bobenlobeska legiooea inkorporerades sedermera

ati Franska arméeo såsom 21 lätta iafaeleri-rege-

mentet, ea för Westée ganska lycklig omständig-

het, ty den iaAebar korpsens militariska naturali-

setion. År 1838 befordrades baa till bataljoet-

cbef i den Afrikanska utländska legionen, och

alltifrån denna tid ända till år 1846 tjänstgjorda

han i Afrika, samt bivistade alla der gjorda fält-

tåg. Såsom en af bans många andar tiden vann*

otmärkels*r, må nämnas, att kan år 1841 erköll

ett högeligen smickrande beröm på de utfärdade

general-erderue , för *itt lysande uppförande i träff-

niagea vid Gigelli. Derefter bekom kan heders-

legionens riddarstjerna , ocb utnämndes,
, på Sven-

ske ministerns särskilda förslag, till riddare af

Svenska svärds-orden. De mångfalldiga krigsope-

rationerna i provinserna Algier och Oran bivista-

des alla af honom, ocb nti alla utmärkte ha* sig.

Efter marskalk Bugeauds stora expedition från

Mostaganem till Blida, år 1842, blef Westée af

boaom, utam tur, föreslagen till öfverste-Jöjtnent

,

bvilken befordran ban äfven år 1844 erhöll Sven-

ske ministern i Paris, som ansåg att Westée, ef-

ter åtta i fält tillbragte mödosamma krigsår, au

väl kunde beböfva få komma i ro, hade utverkat

hans förflyttning till ett regemente i Frankrike;

men' Westée undanbad sig detta, tillakref mini-

stern ett bref» bvaruti ban förklarade sig bellre

vilja försaka befordran, än oppböra att strida,

ocb anställdes då vid 36:te linjeregementet, bviiket

nyss förut både afgått till Afrika. Uppå Westée

ankom nu bufvudsakligen omsorgen om detta re-

gementes bildande för det Afrikaaska krigssättet,

och detta uppdrag fullgjorde ban så, att inom de

tvenne bataljoner, som detacberades ande/ hans

befäl, vuonoe nio bederslegioos-stjernor på en. tid

af trettoo 'månader, af bvilka elfva tillbragtes

framför uenden. Slutligen begynte dock Westées

fysiska kraft svika viljan. Under fem på bvar-

aedra följande vintrar hade han ingen enda gång

legat uti säng, icke ens bett i bns. Likväl ut-

förde ban ännu ea gång en af marskalk Bugeaud

booom uppdragen svår ocb vådlig expedition, samt

lyckades härvid i så lysande grad, att marskalken

kort derefter, åsidosättande samtliga öfrige öfverstar

ocb öfverste-löjnaater, utvalde honom att med två

orvals- bataljoner åtfölja på ett af marskalken sjelf

anfördt ofieusift tåg, under bviiket Westée åayo

synnerligen utmärkte sig. Nu var emellertid We-
atée nära förtärd af en i lägret gängse rödsot,

och lefde snart sagdt endast af opium, hvarjemte

kan blef svårt angripen af dea a. k. Afrikanska

Opbtalmien, och nära att blifva alldeles blind. Den

annars så staäegt fordrande marskalken, bvilken

märkt och bthjertas hans tiilntnad, begåvde då,

Westée ovetande, af krigsministern, i de mest

träeaaode ecb för Westée ärotelleste erdalag, hans

ferflytteiag titt ett regemente i Frankrike. Till

följe baraf blef Westée år 1846 anställd vid det

i Perpignen garoisoneranee 8ade lätta ietaateti-

regemantet.

Weesém* Arem* son af rådmannen i Arboga «cb
brukspatronen Erik Westén, föddes d. 23 Novem-
ber 1737. Blef student i Upsala 1748, ocb, ef-

ter vanliga lärdomsprofs aflaggande, 1761 filoso-

fie magister. Prästvigd följaode året, utnämndes

han först till e. o., ocb 1765 till ordioarie ba-

taljonspredikant, samt slutligen 1766 till rege-

mentspastor vid Wermlaods infanteriregemente. Kal-

lades 1767 till bofpredikant bos kronprinsen och

1774 till ordinarie bofpredikant bos konungen,

med säte ocb stämma i hofkonsistorium. Utnämn-
des 1779 till prost ocb kyrkoherde i Ramsberg.

Bivistade 1792 och 1800 årens riksdagar. Tbeo-
logie doktor sistnämnde år. Förordnades 1801
till kyrkoherde öfver Arboga stads- och lands-

församlingar. Jubelmagister 1812. Doktor We-
stén bar isynnerhet förvä rfvat sig en stor för-

tjeast genom utgifvandet af Svenska tiof-Ctereciet$

Historia, 3 delar, ett arbete, som vittnar om
mycken forskning, ocb som med synnerlig omsorg
blifvit utfördt.

WeaseoHjelin, Tablås» före sitt adlande kaJ-

x lad Wester, son af rådmannen Peter Bengtsson i

Westervik, föddes den 4 Juli 1649. Sedan han

studerat i Upsala, förordnades han 1674 till ak-

tuarie uti antiqvitets- kollegium; men företog nå-

gra år sednare en vidlyftig utrikes resa, hvarun-

der flera främmande länder besöktes. Efter hem-
komsten utnämndes han 1681 till assessor i an-

tiqvitets-kollegium, samt förordnades år 1683 att

tillika vara bäradsböfflfing öfver Wäsby ocb Sal-

bergs härader i Westmanland. Uti denna beställ-

ning adlad 1689. Befordrades 1713 att vara lag-

man i Westmanlands ocb Stora Kopparbergs fän,

samt blef slutligen 1718 ntnämnd till lagman i

Westerås lins lagsaga. Afled d. 3 Oktober sist-

nämnde år. Han synes nafva varit en ganska

kunnig ocb skicklig tjensteman, samt innehaft en

mindre vanlig grad af lärdom. Flera böcker och

afbandttngar af grundligt värde blefvo af honom
utarbetade, deribland isynnerhet märkes Konung

Gustaf den Förstes Historia \ men intet af dessa

bans arbeten bar någonsfa blifvit på trycket nt-

gifvet.

Wester»Bergslagen ett härad inom Fabln län,

bar lika omfång med fögderiet af samma namn,

bvarom se Bergslags fögderi.

Wettterbotten. Se: Umeå län.

Weatevtsottesia Douuafor. Westcrbottens dom-
sagor äro 2: Södra domsagan innehåller 5 tings-

lag, nämligen Nordmaling ocb Bjurbolm, Umeå
Degerfors, Lycksele och Åsele; Norra domsaga*

innehåller 7 tingslag, nemligen Bygdeå, Nysal ra,

Löfånger, Burträsk, Skellefteå, samt Arvidsjaur

onh Arjeploug.

Det. IV. 34

Digitized byGoogle



266 w< VM*ti«ffmre-kor»«. WesjtevffffthlsMifl*

Weaterfeottem* h?ttltJJft«*rf>*ltor»a år of rol-

bålls-nator, bar 22 officerare, 17 under-officerare

och 4 civile tjänstemän. Manskapets nomerärstyrka

åtgör 460, hvariblaod 401 effektivnummer. Spe-
lets numerär &r 13, bandtverkare 2 och bästar 4.

Regementet tillhör 6:te militär-distriktet, är för-

lagd t i Umeå lån ocb bar sin mötesplats på Gom-
bodabed. Dess aflönings ocb underhållskostnad ut-

gör, allt sammanräknadt, 34,873 R:dr.

Heiterbotfeoi köntrakter. Dessa äro 4 ocb

innehålla tillsammans alla socknarne såväl i Piteå

som Umeå län. Westerbottens Förnia kontrakt

ligger sydligast ocb innefattar Umeå stad och

landsförsamling med Wennäs, Säfvar ocb Holm-
öns kapell, Degerfors, Bygdeå och Robertsforss

bruksförsamling, Nysätra, Löfånger, Nordmaling,

samt Lycksele, Sorsele och Stensele Lappmarks-
pastorater. Andra kontraktet, till en del beläget

inom Umeå, till en del inom Piteå län, innehåller

Skellefteå ocb Nordsjö kapell, Borträsk, Piteå

stads- ocb landsförsamling, Elfsby, samt Arvids-

jaurs ocb Arjeploogs Lappmarkers pastorater. Tre-

dje kontraktet innehåller Luleå stads- och landsför-

samling, Råneå, Neder-Kalix, Öfver-Kalix, äfven-

som Jockmocks och Qvickjocks samt Gellivare

Lappmarks-pastorater. Fjerde kontraktet innehåller

Neder-Torneå, Carl Gustaf, Öfver-Torneå med Hi-

etaniemi ocb Pajala kapell, samt Juckasjervi ocb

EnontekiV Lappmarkers pastorater. Om folkmäng-

den i dessa kontrakter tillsammantagna, se Umeå

och Norrbottens län.

Weeterdal» Fram Joliaoasoo» son af han-

delsmannen Joban Jönsson i Westervik, föddes år

1676. Föga märkvärdig för öfrigt, förtjenar ban

dock att bågkommas i anseende till de svåra öden

ban, en oskyldig deltagare uti Carl XII:s bärtåg,

efter dennes olycka fick röna bland de vilde Rys-

sarne. Prestvigd 1705, sändes han kort derefter.

till Svenska arméen i Poblen, der ban anställdes

såsom bataljons-predikant vid Östgölba infanteri-

regemente. År 1707 fick ban i Sacbsen af ko-

nungen fullmakt att vara regementspastor vid samma
regemente, b varefter ban följande årel tågade med

arméen till Ukrän, der han ofta slet , så ondt, att

hunger och maktlöshet satte honom ur stånd att

förrätta sitt embete. Efter det olyckliga slaget

vid Pultava, togs ban till fånga* af Ryssarne ocb

fördes först till Moskow, men sedermera till sta-

den Ufa, på andra sidan om konungariket Kasao,

midt ibland de mest råe barbarer, b vilka ej säl-

lan svårt misshandlade bonom. År 1711 flyttades

ban derifrån ännu längre bort, ända till staden

Tobolsk i Siberien, der bans eländen Ökades i

ännu högre grad. Bland annat blef ban en gång

år 1712 af Ryssarne bakbunden ocb nedkastad till

marken, samt så illa slagen, att intet bopp syntes

vara om lifvet samt sjelfva ialtskärerne, bvilka

sedermera skulle sköta honom, länge gåfvo honom

förlorad. Efter mångåriga misshandlingar, återfick

han ändtligen friheten 1722, då han återkom till

fäderneslandet. Tre år senare utnämndes han till

kyrkoherde i Gladbammars och Westrums pasto-

rat, samt fick 1740 titel af prost Han slöt år

1749 sin mödosamma och skiftesrika lefoad.

Weoterdjmpkåirra» en masugn och bergsmans-

hammare under Fagersta bruk, var redan år 1655

anlagd ocb bar af ålder haft 75 skepp:d smide,

som likväl år 1750 ökades till 100 skepp:d och

år 1785 flyttades till bruket, med rättighet for

ägaren att bortsälja bården.

Weetergarn » annex till Sanda socken i Gottlands

Södra Fögderi, är belägen vid bafvet 2\ mil S.

S.V. från Wisby. [Jordmånen är sand, ocb på skog

år ringa tillgång. Vesterut ligger en bolme, kal-

lad Ulihotm, bvarest Danske konungen Waldemars
rikt lastade skepp skall liafva förgåtts år 1361.

Socknen innehåller 6| mtl, med 288 inbyggare

på en areal af 2,337 tonni., bvaraf 140 äro sjöar

och kärr.

Weaterfftftfilaad , ett landskap i Göthalaad,

gränsar i vester till Wenern, Bohuslän ocb Kat-

tegat, i öster till Wettern ocb Småland, i norr

till Wermland ocb Nerike, samt i söder till Hal-

land och Småland. Dess längd är 20 å 22 mil,

och bredden 16. Landskapet är fördeladt på 3:ne

län: Skaraborgs, Elfsborgs ocb Götbeborgs. Till

det sistnämnda böra häraderna Säfvedal, Askisa,

samt Östra ocb Vestra Hisingen. Tiveden utgör i

nordost landskapets gräns emot Nerike, och samma
skogsås nedskjuter äfven mellan de nära landska-

pets norra gräns belägna sjöarna Magern ocb Un-

den, en förgrening, som sedan på andra sidan om
Westgötba kanal fortsattes utefter hela vestra ku-

sten af Wenern. Norra delen af landskapet är

för öfrigt i allmänhet flack och endast några en-

staka höjder förekomma här, såsom Kmntkutte,

Hottebery ocb Hunneberg mot Wenern, samt ÅUe-

berg, Mösseberg ocb Bitlinyen kring Falköping,

Lvgnåsberget , norr om Billingen, ni. fl. Alla dessa

höjder otgöras af öfvergångsberg ofvanpå den or-
1

åldriga granitklippan. Bland sjöar, utom de re-

dan nämnda, märkas här Wiken , Bottensjöti, /»-

sen, Östen, Örten Hornberya-njön , Stråken, Björen

m. fl. Inom Skaraborgs län ligger den egentliges

s. k. Westyötha- slätten, som innesluter Falbygden

ocb sakta sluttar mot Wenern. Jordmånen inom

den vidsträckta slättbygden utgöres i allmänhet af

en utmärkt god lerjord, uppblandad med matjord

och närande genom sin kalk balt. I bergstrakterna

råder dock ett annat förhållande; man finner der

vidsträckta sandhedar eller moar, ocb isynnerhet

på gränsen mot Elfsborgs län en oöfverskådlig

samling af kala låga berg, ödsliga ljunghedar ocb

svarta torfmossar. Länets skogstillgång otgöres

mestadels af 12 kronoparker, jemte åtskilliga till

enskilda personer upplåtna allmänningar. Skogarna

bestå mest af tall ocb gran, bär och der blan-

dade med björk, asp och andra trädslag. Till-

gången på ved och timmer är ock, genom allmo-

gens vanvårdande af skogen, i synbart aftagande,

fastän ännu tillräcklig för länets bebof. Jordbro-

ket, jemte boskapsskötseln, ntgör Skaraborgs låns

egentliga, nästan enda, näring; men står i 'all-

mänhet ganska lågt, vida lägre än i många af et-

taren mindre bördiga provinser» Bondeo vidhåller
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k&r vid jordbruket sina gamla vanor, ocb bar innu

alltför litat lärt sig att genom dikning afleda vatt-

aet fråa sina kollriga tegar. De falt nan odlar

äro ock alltför vidsträckta i förhållande till bana

tillgångar på dragare ocb foder, ocb blott den

del af landet, som närmast omger hans bostad,

eller den s. k. hemjorden, blir derföre nödtorftigt

bäfdad ocb bibebålleo vid bördighet. Utsädet be-

står bär mestadels af vårsäd, särdeles bafra, ocb

behållningen, äfven på den jord, som jemföfelse-

vis bäst skötes, öfverstiger sällan 4:de kornet.

Den från bostäderna mera aflägset belägna jorden

besås årligen med bafra, utan att någonsin gödas,

hvarigenom den knappt gifver dubbla utsädet, till

dess den slutligen måste igenläggas till en obe-

tydligt gifvaode betesmark. Sådan s. k. bafrejord

uppgår till mer än 65,000 tunol., ender det hem-
jordeo vid de byar, bvartill bafrejorden hörer, åt-

gör icke follt 48,000 tonni. Mindre obenägenhet

att afvika från vana och bäfd, än medellöshet ocb

oförmåga att bekosta förändringen och afbida eo

ersättning, som endast tiden kan gifva, bar i denna

ort hindrat ett allmännare införande af vexelbruk.

För att dock i någon mån ondanrödja dessa binder

bafva understöd af allmänna medel beviljats de

hemmansägare, som, efter verkställd utflyttning,

förbundit sig att, under föreskrifven kontroll, in-

föra ett orqjiadt vexelbrok, enligt dertill uppgjorda

arbetsplaner. Under åren 1833—42 bafva 74,300

R:dr sålunda blifvit utdelade, bvaraf likväl 58,400

åtgått till bjelp vid utflyttningar ur by lagen och

endast 1 5,900 R:dr blifvit använda till egentliga

åkerbruksförbättringar. Total- beloppet af Skara-

borgs läns spannmålsproduktion utgör i medeltal

minst 537,740 tunnor, bvaraf dock 70 procent

består af bafra, en sädesart, bvaraf 2 tunnor i

vigt ,ocb näringsämne anses motsvara t tunna råg.

Potatesodlingen är i deona ort i betydligt stigande,

ocb äfven lin och bumla idkas betydligt i flere

härader. Med ängsskötseln är illa stäldt ocb hö-

tillgången på många ställen otillräcklig. I skogs-

bygderna, såsom på den s. k. Gullkroken längs

atranden af Wettorn är dock ängs- och ladugårds-

skötseln bättre vårdad, bva rföre ock boskapssköt-

seln i allmänhet synes lemna en afkastning, som

oågorlonda motsvarar länets behof, samt äfven

från vissa orter erbjuder tillgång till export.

Många betydliga odlingar af förut oläodig eller

vattendränkt mark bafva ock här, dels af enskilte

jordägare, dels genom af staten förskjutna lån,

blifvit företagna ocb verkställda. Sålunda har man
upprensat Tida-ån nedanom sjön östen och påbör-

jat sänkningen af denna sjö, hvarigenom kringlig-

gande vattensjuka och tidtals öfversvämmade än-

gar och marker till en vidd af 7,420 tunnl. blif-

vit dels genom uttorkning odlingsbara, dels betyd-

ligt förbättrade. Flera dylika företag, hvartill

staten biträdt med lån, äro ock dels redan på-

började, dels ifrågasatta. Skaraborgs län äger

inga egna jerngrufvor, ocb dess ^bergverksrörelse

ir derföre af mindre betydenhet. Här finnes inal-

les 24 härdar med 9,839 skepp:d privil. årligt

smide, då deremot Elfsborgs län innehåller 39

Weate la Mobeinajar. m
härdar med 19,290 skepprd, privil. årligt smide.

Jernbroken i det förra länet äro 9, nemltgen:
Jboholm, .Sdtra, Porsvik, Skagersholm, Lagerforu
och Ribbinysfors i Wadsbo hårad, samt Tidaholm

och Ry/ors i Wartofta, och Areberg i Kåkiads hä-
rad. Derjemte finnas der äfven åtskilliga manu-
faktur-' och spikbamrar samt 2:ne kopparbamrar,
Sattrsfors* och Hallefall, som bemta sin rakoppar från

Åtvidaberg. Tillgången på alanskiffer är bär nära
outtömlig, och 3:ne alonbruk, Carlaforss, tiånsäter
ocb Hafvelds äro i gång inom norra länet. Bron-
sten brytes på några ställen inom Wadsbo bärad
ocb 1,200 till 1,300 skepp.d utföras deraf årli-

gen till England. På Krnnekolle brytes äfven tälj-

sten, äfvensom sandsten vid Lugnåsberget ocb vid

foten af Billingen. På flera ställen, särdeles Kin-
nekulle ocb Mösseberg, bränoes ock kalk, hvarvtd
aluoskiffer begagnas i stället för ved. Tvenne
glasbruk, Bromo ocb Årsnäs, 3 pappersbruk, Ca-
thrine/orss

f
Balteberga och Gustafsbruk, 2 oljesla-

gerier, Mellomgvärn och Arebery , samt 19 tegel-

bruk, finnas dessutom i samma län. I Wadsbo ocb
Kåkinds härader tillverkas bvarjehanda linneväfoa-
der äfven till afsalo, ocb i Wartofta bärad är för-

färdigandet af åkerbruksredskap, åkdon ocb träd-

kärl en bufvodsaklig binäring. Socknarne äro i

allmäobet små, och. innehålla på slättbygden van-
ligen 8, 12 till 13, stundom ej mer än 4 å 5
mtl., bvarför ock pastoraten bestå af 4, 5 ända
till 6 socknar, hvar och en med sin egen kyrka.
Skaraborgs län innehåller 9 hela prosterier eller

kontrakter jemte delar af 3:ne andra, neml. Wil-
ske, Wäne ocb Redvägs, af hvilka de två första

till eo betydlig del ligga inom Elfsborgs, och det
sistnämnda delvis sträcker sig inom både Elfsborgs

ocb Jöoköpings län. Landskapet Westergöt biands
vapen är ett springande lejon, med öfra delen,

som är förgylld, i svart falt, ocb nedra delen,

som är svart, i förgyldt fält, mellan 2 stjernor,

den ena under venstra framfoten, och den andra
bakom hufvudet. Se för öfrigt Elfsborgs och Ska-
raborys län, samt Skara stift.

Weetergttthlande Honungar. Dessa äro till

större delen dels okände, dels så belt och bål let

fabelaktige, att de ej förtjeoa omtalas, ehuru
långa ättlängder af desse förekomma uti vissa

gamla urkunder. Att uti flera århundraden sär-

skilde konungar funnits, som styrt öfver Götherne
i WestergöIbland , är temligen säkert; men hvilka

som rätteligen böra räknas dit, bland do många
i bäfderna förekommande Götbiska konunganamn,
torde alltid blifva omöjligt att med någorlunda
visshet afgöra. De gamle Westgötha-kooungarne
voro belt och hållet oberoeodo af Ynglinga- ättens
regenter i Svitbiod. De, om hvilka man bar någon
kunskap, äro följande: Gaute, som påstås bafva
varit den förste konung i Westergöt bland, samt
gift med en bonddotter vid namn Soottra; hans

- son var Gotrek, beryktad för sina många kärleks-

äfventyr, bvarom en särskild saga bar mycket att

förtälja; dennes son, Rolf, som fick till äkta Thor-
borg, en dotter till Uptalakoouugen Erik; dennes
broder, Kettil, en väldig stridskämpe, som sägas
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bafva biifvit förmäld med dettren till en kooong

Baldan iGardarike; Brik, Rolfs ton; och Afgoik$,

hvilken var fiéir till Götbilda, gemål till konung

Ingjald lllråda, och som af deooe sin mag Wef
ionebränd, jemte de andre småkooongarne. Allt-

sedan baos död, upphörde Westergötbland att vara

ett eget, sjclfständigt rike, ecb åtgjorde derefter

beständigt en underlydande del af Svithiod.

Woster-fJaBlnaje » med Moské, en socken i Sot-

bolms bärad af Stockboims län, år belägen vid

Saltsjön, 3 mil S. från Stockholm, och tillhör 2

kl. konsist. Socknen gränsar i Tester till 6rö-

dinge ock Soruoda, samt i nordost till Öster-Ha-

mage. Genom norra ock västra delarne af sock-

nen går en östlig fortsättning af skogsåsen Han-

veden, som bär bildar en mestadels bergländig

eller sandig skogsmark, fastan med temligen med-

tagen skog; mellersta ecb östra delarne af sock-

nen äre jemnest, och jordmåoeo, bestående af

lera eller svartmylla, ir der äfven bäst. Större

gårdar i socknen äro: Tona, 2 mtl frälse; Skogs

Ekeby, \§ mtl. frälse säteri, med qvärn ocb såg;

Borga, 2 mtl. frälse säteri; Nåringsberg, 2 mtl.fr.

säteri, ett grefve Hamilton tillhörigt fieibommiss;

Ekeby, 1 mtl. frälse säteri, 2 frälse; samt Hå-
ringe (se detta ord). Bondgårdarne äro bär i aIl-

mänbet små, ocb deras afkastning i spannmål öf-

verstiger sällan eget behof. Till socknens folk-

skola ocb sockenmagasin bar en Stråle till Krigs-

lida inom delta sekel gjort donation. Socknen bar

hasbållagiUe, sparbank och lånbibJiothek gemen-
samma med öster-Haninge. Högar, stensätt ningar

och bautaslenar förekomma vid Håringe, Krigslida

ocb PrestgåtdeiL Rainer efter Sötes borg, äfven-

sem gården Sotingen, erinra bår om det gamla

Solaskär. Den s. k. Kyrkogårdsbacken, i södra

kornet af socknen, skall kafva varit begrafniogs-

plats Cöc krigsfolk år 1675. Sotholms häradsting

hålles vid kyrkan. Hemmantalet är 64 ^4 form.

mtl., hvaraf 7 skatte, £ krooo, 5^£ £ frälse. Folk-

mängden utgör t ,652 personer. Jemte Muskö, in-

nehåller sockoeo en areal af 32,956 tunnl., hvaraf

720 äre sjöar och kärr. Adr. Stockholm.

Wester-hejde* annex till Stenkomla, är beläget

i Wisby läns södra fögderi, och ligger vid baf-

vet, l mil S.S.V. från Wisby. Den trakt af sock-

nen, som gränsar till Östersjön, är ojemn ocb

bergaktig, men det öfriga mestadels slättmark.

Skog saknas ej alldeles. År 1739 anträffades bär

i jorden, vid Wibblegård, en silfverskatt af 135
lods vigt, och deriblaod Anglosaxiska och Arabi-

ska mynt. Vesterot ligger namnen Buskvik, 1 mil

ifrån Wisby. Socknen innehåller 6£ mtl., med
413 inbyggare på en areal af 5,508 tonni., hvaraf

35 äro sjöar ocb kärr.

MTeeterlmaid*, annex till Hjertom, är beläget

vid Götba elf , 3 * mil S.S.O. från Uddevalla. Ber-

gen tränga här närmare till elfven, och skogarna

äro glesare än i moderförsamlingen. Förnämsta

gårdarne äro: Thorskog, på en gåog braks-' och

landtegendom (se detta ord), med 78 1 tonniand

bördiga inegor, goda odlingstillfallen, rik tillgång

nå bräootorf , ocb skog till kosbebof; vidare säte-

rierna Röstorp, 1 mtl., i sambruk med säteriet

Ström i Hjertom; samt Å$tn, båda med god tim-

merskog. Hemmanen ntmed Götba elf äro väckts

och bördiga. I en sandbacke vid gården Kalhtid

nppviller en källa, kallad S:t Olofs, som ferdem

var i stort rop för sin undergörande kraft, bvet-

ffcre många på S:t Olofsmessodeg bit vallfärdats;

bon skall under torra somrar vara vattenrikast.

Socknen innehåller 37 \ mtl., hvaraf 7£ fräta,

4| krono ecb 2444 »katte, samt en befolkning

af 1,760 inbyggare på en areal af 16,137 tuosl.,

bvaraf 1,120 äro sjöar ocb kärr. Adr. Götheborg

ocb Lilla Edet.

Weeterllnd» Olof» född 1682 på gården Lmd

nti Westerlösa socken i östergötbland , efter bvil-

keo födelseort han bildade sitt namn, kom i tjenst

såsom ryttare vid Östgötba kavalleri 1700, och

deltog samma år i laedstigoingen på Seelaod. Gick

följande året med sitt regemente till Lifland, der

han bivistade slaget vid Riga K samt träffningania

vid Willna ocb Pinskoff. Befordrades 1704 tHI

underofficer vid Stenbockske dragooerne, ocb del-

tog samma år i stormningen af Reuscb-Lemberg.

Var närvarande uti slaget vid Frauenstadt 1706,

ocb klef 1 708, då ban stod vid avantgardet, ati

en träffaiog illa sårad. Såsom fältväbel befordra-

des ban 1709 till kornett vid drsgoneme, ocb bi-

vistade samma år slaget vid Pultava, der bsn åter

blef illa sårad ocb tillfångatagen vid Dnieper-

strömmen., Efter en tolfårig fångenskap i Soflga-

lttsch, fick ban, sedan freden bl t fvi t afslutea, åtsr

hemkomma till fäderneslandet, öfver sin färd till

ftngelseerten , ocb derifrån hem, bar ban författat

en liten dagbok, som ännnn finnes qvar; men bvil-

keo icke omförmäler något om deo behandling

ban rönte af Ryssarna. Efter hemkomsten place-

rades ban på Westmanlands regemente, med fäs-

riks expektanslön, ocb lärer bafva tagit afsked år

1730, då han erboll kornetts underhåll. Död år

1744.

Weoferljsiiifv» en socken i Hölebo härad af Ny-

köpings lån, är belägen vid Östersjön, | mil N.N.V.

från Trosa, ocb tillhör 3 kl. konsist. Marken år

dels slättbygd, dels skogsbygd, dels skärgård,

samt i allmänhet bergaktig. Skog finnes till sock-

nens bebof. I socknen ligger Erikslttnd, } mtl,

samt säteriet Örbohohn, i oförm. mtl., i en sko-

gig trakt, nära saltsjön, lydande under Thare-

bolm. Socknen innehåller inalles 41 £ mtl., mtå

1,270 inbyggare på en areal af 24,161 tunnland,

bvaraf 1,150 äro sjöar ocb kärr.

WeeterlOea » en socken i Gullbergs ocb tiH nå-

gon del i Wifolka bärad, är beläget t£ mil V.

från Linköping, och tillhör 2 kl. konsist. Jord-

månen består af bördig lerjord ocb svartmylla;

men skog fattas. I denna sockeo, nära intill Om-

berget, finnes ett kalkbrott, bvarifrån kalkstto

biifvit liemtad till uppbyggandet af Carlsbergs

fästning. Kyrkan är byggd 1796, ocb har alter-

tafla af Hörberg. I Holmes gärde finnes bär ett

helt åkerfält, som kallas Knmlarne, ocb förmodas

bafva varit begrafniogsplats , emedan urnor n. •
der biifvit fuona. Några stenar finoas äfveo i når-
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heten, tom anses vara bautastenar. Socknen in-

nehåller 44 £ hemman, med ed befolkning af 1,190

personer på en areal af 19,486 tonni., hvaraf 50

åto sjöar och kärr. Adr. Linköping.

Weetea»an*Bi » Andes*» son af en jernkrämare

i Stockholm* vid namn Sven Westerman, föddas

1672. Kom 1684 till Upsala för atl studera; men
reste sedan 1690 till Dorpt, för att inskrifvas så-

aom student vid den derstädes då nyss förut in-

rattade akademien. Vinnlade sig med mycken if-

ver om de theologiska och filosofiska studierna?'

samt log med stor heder sina examina, hvarefter

ban återkom till fäderneslandet, och blef oti Up-
sala prestvigd. Förordaades 1698 till pastors-

adjunkt vid S:t Jakobs församling i Stockholm,

och promoverades följande året, ehuru frånvarande,

till filosofie magister i Peroau, vid universitetets

invigning derstädes. Blef 1703 anställd såsom

e. o. pastor vid kongl. lifgardet, med hvilket ban

1 705 aftågade till Poble u. Under marschen 1706
till Sacbsen, begagnade ban sig af tillfället att

nti Wittenberg och Leipzig besöka flera af der-

varande berömde tbeologer, med bvilka ban ingick

närmare bekantskap. Efter det stora nederlaget

vid Poltava 1709, räknades han bland krigsfån-

garna; men undgick likväl till större delen den

svåra misshandling, som de fleste af hans Öfrige

medbröder fingo erfara bland de vilde Ryssarne.

Han fördes öfver Kiew till Moskow; men slapp,

tillika med de andre Svenske prestmännen, efter

ezarens befallning, att deltaga oti hans triumflika

intåg derstädes. Fördes 1710, i sällskap med
bondra fångne Svenske officerare, från Moskow till

Soliwitzoguska , som var en för dem utsedd fäo-

genskapsort. Der blef han i några år en själa-

sörjare för sine fångne landsmän, predikade sön-

dagligen för dem, tröstade dem med religionens

ord, och begrof de döde efter Lutherska ceremo-

nielet. En af hans bärunder hållna predikningar,

eller Predikan emot oförsonlighet , utgafs sedermera

i Hallo. År 1714 gjorde ban en resa till Ar-

cbangel. Efter slutligen vunnen förlossning ur den

Ryska fångenskapen, begaf han sig genast hem
till fäderneslandet, och anlände 1722 till Stock-

holm, återinträdande i sin tjenst såsom pastor vid

lifgardet. Utnämndes 1726 till kyrkoherde i Gefle

stadsförsamling, bvilken ban sedermera förestod

ända till sin död år 1739. Hans hela väsende

andades en innerlig uppriktighet, och bans um-
gänge skildras såsom gaoska behagligt. Uoder do

sista åren af sin lefnad blef ban alldeles blind.

Utom särdeles grundliga preststudier, egde ban

ifven en god insigt i det latinska språket, favtl-

ket nan inbemtat af den grundlärde Hermelin i

Dorpt.

Weateratp» annex till Öja socken, är beläget

i Vestra Rekarne härad, vid Hjelmaren, 2|- mil

V.S.V. från Eskilstuna. Marken är mestadals ojemn

och bergaktig, dock finnes Ifven någon slättmark

med jordmån af lera. Skog saknas ej alldeles.

Den betydligaste gården är Wdrhutta, om 2 mtl.

Socknen innehåller 26 1 mtl., med 1,410 inbyg-

gare på en areal af 17,542 tannl., bvaref 880
åro Bjbät och kärr* Adr. Arboga.

We»tertM»rrland, eller Me#ntt*amde Ittn* ett

^ län inom Norrland, Innehåller de båda landskapen

Medelpad och Ångermanland, med undantag af Nord-
ntalings socken. Länet består af större och smärte

dalar, som danat »Ig på ömse sidor om elfvar och
sjöar, hvilka genomskära landet, äfvensom af stérré

och smärre dels skogbevuxna ocb mullbetäckta

,

dels kala ocb med stenrössjor öfverböljda bergs-

ryggar, bvilka småningom slutta ned från vester

mot Bottniska bafvet. Dessutom förekomma, isyn-

nerhet i skogstrakterna, en mängd kärr och mos-
sar. Korn är här förnämsta utsädet, och lin odlas

i myckenhet, särdeles i lånets norra de). Bo-
skapsskötseln är en bufvudnäring, och skogens,

jemte ladogårdens, produkter böra till landets för-

nämsta ntförsvaror. Fiske, särdeles af strömming

på bafvet, särat lax i de stora strömmarna, idkas

här ock ymnigt. Landet afkastar äfven jern, och
en mängd af jernbruk äro bär anlagda. Lånet

innehåller 2 städer, Hernösand ocb Sundsvall, 3

domsagor och 3 fögderier, nemligen Södra Ånger-
manlands, Norra Ångermanlands ocb Medelpads,

samt 17 tingslag, bvilka äro: Säbrå, Gudmondrå,
Sollefteå, Ramsele, Botheå ocb Nora (inom Södra

Ångermanland); Nordiogrå, Själevad, Nätra och

Arnäs (inom N. Ångermanland), samt Selånger,

Ljustorp, Sjön, Indal, Njuronda, Tuna och Torp
(inom Medelpad). Kontrakteroa i länet äro 6,
nemligen Ångermanlands Södra, Östra, Vestra ocb

Norra, samt Medelpads Norra ocb Södra, innefat-

tande tillsammans 61 socknar inom 35 pastorater.

Länet år i militäriskt hånseende iadeladt till båts-

mansbåll, och innehåller 455 båtsmansrolar. Hem-
manens antal ntgör 1,602£, med 85,242 inbyg-

gare på en areal af 4,984,555 tonniand, bvaraf

314,050 äro sjöar ocb kärr (se för öfrigt Medel-

pad och Ångermanland).

Weeterplaoa, annex till Medelplana, är beläget

vid Wenern, på Kinnekulle, l£ mil O.N.O från

Lidköping. Åkerbruket är bär ej synnerligt lö-

nande, emedan matjorden är tunn, och någoo tids

torka lått förorsakar missväxt. Binäringar för

allmogen äro dels fiske i Wenern, dels föror till

Götheborg, Hofva m. fl. ställen, samt stenbugge-

rier ocb kalkbränning, bärplockning m. m. Sock-

nen har ock en sjöbamn, der varor inlastas å

fartyg* ämnade till Wermland. Här finnas 11}
hemman, med 250 inbyggare på en areal af 2,152
tonni., bvaraf 8 äro sjöar och kärr.

Weaterrnitt , annex til) Gladbemmar, är beläget

vid aefvet, i södra Tjust härad, 2* mil S.S.V.

från Westervik. Socknen består dels af fast land,

dels af öar ocb. bolmar i skärgården. Marken är

bergaktig, med åkrar och ängar i dälderoa, ocb

mestadels god tillgång på skog. I socknen ligger

säteriet Hetgerum (se detta ord), Tofvehults mas-
ugn, samt Idö Lotsgård (se detta ord). Österot i

socknen, vid inloppet till Westertik, ligger Spårö-

berget, på den bergiga Spå rön. Detta berg år

landkänning, och sundet därutanför kallas Spårö-

$und, som är 50 alnar bredt, 240 alnar långt och
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mycket djupt. Ett tullkontor är der inrättadt,

der alla fartyg böra visiteras, som segla til) och

ifrån Westervik, äfveosom en kanningsbåk af sten,

till sjöfarandes rättelse. Socknen innehåller 1,638

inbyggare, samt, tillsammans med Gladhammar, 55

1

hemman, inom en areal af 57,464 tunnl., hvaraf

4,720 äro sjöar och kärr. Adr. Westervik.

Wester»kjttld 9 Salomon, son af tnllnären i

Malmö, Anders Johansson Westerbeim, anställdes

1675 såsom kammarskrifvare vid militie-kontoret,

hvilken tjenst han med synnerligt loford förrät-

tade under det' kort derefter utbrytande kriget

med Danmark. År 1676, då Danskarne stormade

Christianstad, blef han tillfångatagen och alldeles

utplundrad', men lyckades kort derefter, eburu icke

utan den största fara, att komma undan, då han

tog flykteo till Liibeck, hvarifrån han sedermera

återkom till bufvudarméeo i Skåne. Under de föl-

jande krigsåren användes han till kontributioners

indrifvande, då han fick medfölja de till landsbyg-

/ den utskickade särskilda ströfkorpserna, samt många
gånger utstod de största faror och besvärligbeter

bland de förbittrade Skånske bönderne. Det nit

han bärunder vUade, behagade konung Carl XI så

mycket, att denne, efter fredens afslutande, ut-

nämnde bonom 1680 till tullnär vid stora sjötul-

len i Carlskrona och Ronneby, samt 1691 upp-

höjde honom uti adligt stånd. Han lärer bafva

inlagt stor förtjenst om tallväsendet, och mycket

bidragit till att inrätta denna vigtiga gren af stats-

styrelsen på ett ändamålsenligt sätt. En yngre

broder,

Westeralijttld* Anders» som adlades på samma
gång som han, blef 1676 notarie vid stora bam-
buset, 1680 notarie vid Stockholms stads politi-

kollegium, 16^9 inspektor vid packhuset och ne-

derlagen i Malmö, samt slutligen inspektor öfver

stora sjötullen i Helsingborg. Äfven ban lärer

bafva ådagalagt stort nit för tullväsendets för-

bättring, Båda bröderoes adliga ätter äro länge-

sedan utdöda.

Westersttsd, med Öfraby, en socken i Färs hä-

rad af Malmö län, är beläget 3 mil O.N.O. från

Lund, och tillhör 2 kl. patr. Sockneo bar i all-

mänhet brukbar, men till större delen sidläod åker,

samt godt böboi, torfjord och skog. Frälsesäte-

riet Wenteintaä, 2 J
mtl., med god och bördig

åker samt ymnigt bele, och nyttjadt som lado-

gård under LÖberöd, är bär beläget. Såsom egare

deraf, liar slägten De la Gardie pdtronaträtt till

detta pastorat. Socknen innehåller 20 £ hemman,
med 780 inbyggare på eo areal af 6,063 tunnl.

Wenteratmnd , Pehr, son af komministern

i Ukna församling af Lioköpings stift, Jonas

Weslerstrand, föddes den 27 februari år 1785.

Ätten härstammar från staden Westervik, der

den äldste kände stamfadern, Sven Jonsson, var

bosatt som skeppare, och bvars son, Jonas,

först efter födelsestaden upptog namnet We-
slerstrand. Denne, äfvensom bans son, voro pro-

star. Den unge Pehr W. blef, efter att hafva

genomgått Lioköpings skola och gymnasium, samt

äfven några år biträdt vid åtskilliga landtmäteri-

förrättningar, år 1803 inskrifven såsom stndeat

vid Upsala akademi. Promoverades 1809 till fi-

losofie magister. Anställdes först 1812 såsom re-

gistrator ocb aktuarie i general-Iandtmäteri-koa-

toret; meo förordnades följande året till revisor

i general- krigs-kommissariatet vid Svenska arméen

i Tyékland. År 1 S 1 4 erhöll ban uppdrag att gran-

ska Hanoverska regeringens vidlyftiga räkenskaper

öfver de försträckningar, som under de oästför-

flutna årens fälttåg blifvit lemnade till Svenska

arméen. Uti den berättelse härom, han, efter

verkställd granskning, aflemnade, nppgafs plaDeo

för de sedermera , både med denna regering och

flera andra främmande makter afslotade krigskost-

nadsliqvidationer, bvarigenora högst betydliga af-

prutningar på de gjorda ersättningsanspråken till-

vägabragtes. Befordrades mot slutet af samma ar

till fältkamrerare i general-krigs-kommissariatet.

Sedan denna bans befattning 1816 upphört, åter-

gick ban till general-landtmäteri-kontoret; mei

började samtidigt tjenstgöra i Stats-kontoret, der

ban snart befordrades till kammarförvandt. Under

1817 års riksdag hade ban förordnande att vara

kamrerare Vid stats-utskottet, ocb konstituerades

året derpå att vara redogörare hos kommitterade

för salpeterärenderna. Befordrades då äfven till

kamrerare i stats kontoret. Kallades samma år

till ledamot af musikaliska akademien. Af stats-

kontoret erhöll ban sedan uppdrag att utarbeta

det af rikets ständer begärda formulär till en riks-

hufvudbok, bvilket ban äfven fullbordade, bvaref-

ter detta formulär af rikets ständers revisorer, ock

vid 1823 års riksdag äfven af stats-utskottet gil-

lades ocb godkändes, såsom fullständigt redovisande

för statsverkets förvaltning, hvadan detsamma med

rikets ständers bifall antogs till efterföljd vid opp-

göraodet af alla blifvande rikshufvudböcker. Vid

de följande riksdagarne biträdde ban äfven rikets

ständer dels med upplysningar, dels såsom kamre-

rare, och befordrades 1824 till stats-kommissarie.

Biträdde likaledes i egenskap af sekreterare en ir

1827 tillförordnad kommitté för regleringen af ar-

méens afloning, i hvilken egenskap ban utarbetade

ett löneregleringsförslag, som sedan åtföljde Kongl.

Maj:U till rikets ständer i ämnet a flöt na proposi-

tion. Förordnades sistnämnda år att tillika förvalta

kamreraretjensten i serafimer-ordens-gillet- R. »f

N. O. 1828, ocb samma år förordnad till ledamot i

hospitals-direktionen, samt 1830 till sekreterare i

kommittén för utarbetande af en förändrad låne-

reglering för indelta arméen. Dessutom kallad till

deltagande af flerfalldiga andra kommittéer, revi-

sioner m. m. Befordrades 1331 till vice president

i stats-kontoret, och samma år kallad till leda-

mot af kommitén för salpeterärenderna. Förord-

nades 1832 att vara förste direktör vid Kongl.

Maj:ts bofkapell ocb spektakler, samt utnämndes

samma år till president i stats-kontoret. År 1833

förordnades han till ledamot i den kommitté, son

hade att upprätta ocb afgifva förslag till regle-

ring af ackorderna inom värfvade arméen, edi

kallades samma år till hedersledamot af lant-

bruksakademien. Kommendör med stora korset af
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N. 0. 1837. Förordnades 1839 till ordförande

för Trollhätte nya kanalverks bolag. Erhöll 1840,

på egen begäran, entledigande från förste direk-

törsbefattningen vid Kongl. Maj:ts hofkapell ocb

spektakler ; men förordnades samma år att vara

ordförande i direktionen för kongl. tbeaterns pen-

sions-inrättning. Upphöjdes 1842 oti adligt stånd,

med bibehållande af sitt förra namn.

Weatervllt, en stapelstad i Tjosts härads skär-

gård, är välbyggd, bar god hamn ocb 2:ne skepps-

tarf. Staden är välbyggd, med breda och räta

gator, 28 J mil fråo Stockholm, töj mil ifrån

Kalmar. Den har först legat 2- mil djupare in i

landet, der nu Gammelbyn är belägen, men anla-

des här år 1433. Dess bofvodnäring är bandel,

hvilken idkas mest med export af skogs- och

bergsprodukter, samt import af salt och andra för-

nödenheter. Staden bar flera gånger varit bärjad

af brand, såsom !517, 1612, och 1677 varit

bärjad och bränd af Danskarne. Åren 1710 och

1711 rasade bär pesten. Kyrkan är gammal,
men vacker. Ett fattigbus är bär genom enskild

donation oppfördt, ocb kallas, efI er gifvarinnan, det

Cederfl\cbtska. Sjelfva huset är byggdt af sten,

ocb 38 fattige erhålla deraf understöd. Ett sär-

skilt fattigbus finnes bär äfven för ålderstigne.

Äfven för 25 fattiga barn finnes en särskild un-

derstöds- och läroinrättning. Äfven en elementar-

skola och en vexelundervisningsskola finnas här

anlagda. Vid härvarande skeppsvarf hafva flera

så väl örlogsskepp som galerer blifvit byggda för

kronans räkning. Staden räknade år 1844 29
bandiande med 26 handelsbetjente. Hus och tom-
ter oppgingo till 500, samt stadens egande jord

till 10 hemman eller 4,299 tunnland, hvaraf 486
voro åker, 483 äng, ocb 2,970 skog och utmark.

Stadens folkmängd utgjorde 3,650 personer. Stats-

bidragen åtgjorde i summa 12,777 R:dr b:ko. —
Staden bar egen stadsfysikns, samt apothek och

kurbus. En beUdlig byggnad, kallad stadshuset,

är här på sista åren uppförd af sten. Staden un-

derhåller 16 stadsbåtsmän. Tillsammans med Törns-

falla socken utgör Westervik ett regalt pastorat

af l:sta klassen.

WeaterÄs, en uppstad i en däld vid Svartåns ut-

lopp i Westeråsfjärden, indelas i trenne qvarter,

norra, södra ocb vestra, hvilka äro skiljda från

bvarandra dels af ån, som går i rigtningen från

norr till söder, dels af storgatan, som går i

rigtning från öster till vester, ocb sammanhänger

med stora landsvägen från Stockholm till vestra

orterna. Norr om denna gata, på vestra sidan,

ligger en sluttande sandås, kallad Oxbacken, der

staden tidigast synes blifvit uppbyggd. Staden år

gammal, och bar sannolikt i äldsta tider varit

hednisk offer- ocb marknadsplats. Kallades for-

dom Wesda Aros, under det östra A ros beteck-

nade Upsala. x Handeln bar af gammalt utgjort

stadens förnämsta lifsprincip, ocb den är ännu

ganska liflig, bestående förnämligast i jern- ocb

spannmålshandel. Årligen uppvägas här omkring

35,000 Skepprd stångjern och mannfaktursmide,

1 1,300 Skepp:d tackjern, 2,300 Skepprd jernmalm,

3,000 Skepprd koppar och före rbetad messing,

utom vitriol, rödfärg m. m., som utföres mest

till Stockholm. Deremot förser staden bergslags-

orterna med spannmål, och landsbygden i allmän-

het med kramvaror; en stor mängd spannmål upp-

köpes bär äfven från Upland och Södermanland.

Stadens marknader äro särdeles lifligt besökta, och

den största kallas Mormenan, som hålles i Sep-

tember månad, samt varar i tio dagar. Staden

räknade år 1840 30 handlande af mankön, med
en betjening af 63 personer, äfvensom 32 i bo-

dar anställda qvinnor, ulom krögare och närings-

idkerskor med deras biträden. Handtverken äro

föga betydliga, såsom mestadels inskränkta inom

den närmaste ortens hehof; dock räknades bär år

1840, inom 40 yrken, 126 mästare eller busbön-

der, med 207 gesäller ocb lärlingar. Fabriksrö-

relsen är föga' betydlig.. Staden äger rundtom-

kring sig betydliga jordegor, utgörande 946 tunnl.

åker, 341 tunnl. äng, ocb 1,444 tunn), skog ocb

betesmark, utgörande tillsammans 15^ mtl. Denna

jord odlas ocb skötes med omsorg, ocb besås

till största delen med råg och potäter; men dess

afkastning motsvarar dock ej ens till hälften in-t

vånarnes eget bebof. Segelfarten sysselsätter 3:ne,

nästan dagligen mot bnfvudstaden fram- och åter-

gående ångfartyg, samt dessutom 17 seglande

fartyg af 3 till 400 skeppunds drägtigbet bvar-

dera. — Kongl. slottet i staden har, enligt sä-

gen, blifvit grundadt af biskop Sankt Ilian om-
kring 1170, sedermera varit kongl. slott, befä-

stadt ocb försed t med torn och grafvar, samt flera

gånger belägradt, såsom af Engelbrekt, Puke och

Gustaf Wasa. Det innehåller nu landsböfdingens

våning, länsstyrelsens embetsrnm, fängelser, ma-
gasiner m. m. Det rum, der konung Erik XIV
setat fången, begagnas till kassa-kontor. Det bela

är en fyra våningar hög stenbyggnad, fyrkantig,

med en liten borggård, men utan märkelig arki-

tektur. Domkyrkan är en af de äldsta ocb största

i Sverige, invigdes 1271, hemsöktes af åskeld

1691, och fick efter denna olycka ett nytt, ståt-

ligt torn, som då uppfördes af Nikodemus Tessin,

och är 328 fot högt. Kyrkan sjelf är ntantill

314 fot lång ocb 116 fot bred. Högcboret bar

en altartafla af dyrbart förg>lldt bildhuggarear-

bete, skänkt af Sten Sture d. y. ocb bans gemål.

Flera gra fehor, bland andra konung Erik XlVrs

märkas bland sidorhoren. En af kyrkans kloc-

kor, som säges vara från år 1107, väger nära

300 skeppund. Stadens begrafningsplats är nu-

mera utom staden, norrut, på vägen åt Skul-

tuna. Domkyrkoförsamlingen utgör, jemte Srt Ul-

ans landsförsamling, el t regalt pastorat af 1:sta

klassen. Trenne andta kyrkor hafva här fordom

funnits, bland dem Srt iEgidii, der biskoparne, un-

der Brasks ledning, uppsatte sin protest mot ko-

nung Gustafs förfarande vid riksdagen i Westerås

år 1527. Bland allmänna byggnader märkas för

öfrigt biskopsbuset, konsistoriibuset, gymnasii- ocb

skolhuset, nu förfallet ocb under ombyggnad. Gym-
nasium i Westerås bar 6 lektorer, utom adjunkt,

lärare i lefvande språk, sång, musik och gymna-
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ftik, tamt bibliotbekerie. Lärjungarnas antal bar

på sedaara area varit me) laq 40 ocb 50 , bvaraf

omkring ea tredjedel ifrån Dalarne. Lärdomsska-

lan bar omkriag 83 ocb apologistskolan 52 lär-

jungar årligen. Äfven ett skollärare- seminarium

för stiftet finnes bär. En allmän arbetsinrättning

ir nyligen organiserad. Gemensamt med länet nar

staden ett lasarett, som årligen mottager % till 300
sjuka , ocb bar 5,000 K:dr årligen åt sig anslagna.

Kostnaden för fattigförsörjningen i staden räknas

i medeltal till 6,565 R:dr årligen. Staden styres

af en borgmästare ocb 8 rådmän, af bvilka en,

med* biträde af stadsfiskal ocb valde ordnings-

män for qvarteren, besörjer polisoppsigten i sta-

den. 26 borgerskapets äldste förvalta för öf-

rigt municipal-angelägenbeterne. Postkontor, gäst-

gifveri ocb flera värdshus finnas här. Staden

är tingsställe för Tobundra och Siende härader.

Dass uppskattningsvärde stiger till 1,060,000 riks-

daler, ocb béla skattebidraget till 31,300. Folk-

mängden, som på sista åren något stigit, uppgår

till 3,618 personer, bvaraf 2,220 erlägga afgif-

ter till staten ocb staden. Dess vapen är ett A
i munkstil.

la/ejetev&e liKn. .Detta län innefattar östra och

till vidden den största delea af landskapet West-
manland, den del af Upland som kallas Fjerd-

haadra, samt Carls och Torpa socknar af Söder-

manland. Länets längd i seder, utefter Mälarens

strand, är omkring ? mil, men vidgar sig högre

upp till ianemot 9 mil. Lånets hela vidd utgör

59 z% qvadratmil, bvaraf Mälaren upptager 2|,
och några andra sjöar, såsom Åmånningen \ nord-

väst, Haliaren i norr ocb Temnaren i nordost,

jemte flera smärre, upptager nära lika mycket,

så att blott 53 J qvadratmil utgöra Land. Af dessa

böra 38 £ till Westmanlaed, det öfriga till Upland

pcb Södermanland, Bland de åar, som genom flyta

lånet och bafva aflopp i Mälaren, äro följande de

förnämsta, aemligen längst i vester: Arboya-dn,

som kommer från Örebro län, och är segelbar till

1| mil från utleppet; dernäst He<kl*öt*men , sam
utfaller något östligare; dernäst -Kolbäckx-dn , som

genom slussar år gjord segelbar, ecb ger aflopp

åt sjöarne Barken och Ämänningen, samt slutligen

utfaller i Mälaren vid Strömsholm; Soart-dn, som

utfaller i Westeråsfjärden, ocb slutligen Say-dn,

sam genom konst är satt i förbindelse med sjön

Haliaren, bvars vatten hon afleder j Mälaren* Dessa

vattendrag, hvilka nästan alla från nordvest till

sydost sakta slutta mot Mälaren, åtskiljas från

bverandra genom låga, med kärr ocb mossar fyllda

böjdsträckningar, b vilka åt den sydöstra och dry-

gare delen af länet, ända upp till Dalelfven, i all-

mänhet gifva karaktären af slättland. Smärre sand-

och grusåsar sträcka sig ock på något afstånd

jamasidigt med bvarandra och med de större vat-

tendragen öfver det eljest flacka landet, ecb de

betydHgaste bland dem äro: Ued- eller Kunysör.%-

ånn, tångs Mälarens vestra strand; KoLbödts-åten

,

utmed Kolbäcks-ån; Balunds-ditn , som från östra

stranden af Westeråsfjärden uppskjuter förbi Sätra

hälsobrunn, ända upp emot Dalelfven; samt Åsen

eller OalkarUåsen, som går östligare, ocb fris

Enköping afven streckar sig upp emot Dalelfven.

Annat är förhållandet i vestra ocb nordvestra

trakterna af lånet. Dal fjället, som utgår fria

Norreka fjällan, ocb från Dalarna» vidare fortgår

genom Örebro och Mariestads län, otsträcker för-

greningar äfven hit, ocb bilda i Skinskattebergs

ocb Norbergs socknar betydliga sammanhängande
bergmassor, med ofta branta, skogbeväxta slott-

niagar. Från den bergslag, som bär bildar sig, åt-

går den låga landtrygg, som kallas Ldngheden, och

som sedermera åtföljer Dalelfven, och utgör den

naturlige vattendelareo mellan denna elf och Dal-

elfven. Den till odling egentligen begagnade eller

dugliga marken utgör sålunda högst blott en tre-

djedel af länets hela arealvidd. Men äfven bergen

äro rika på malm, ocb höjderna, ofta äfveo kär-

ren , skogbärande eller dugliga till betesmarker.

För sin järnmalm anmärkningsvärda äro: Risberpet,

Hörberget , Hörberget eller Klackberget i Norbergs

socken, äfvensom i Skinskattebergs socken Rxddar-

kytte malm/alt, för sina tillgångar på jern-, kop-

par- och koboltmalm. Salberget vid Sala innehåller

blyglans med en ovanlig balt af silfver, jemte nå-

got koppar, samt bär och der äfvea jerninalin.

Jernbaltiga källor förekomma ock i myckenhet

inom länet; en sidan är den såsom hälsobrunn

mycket, besökta Sätra i Kila socken, jemte dera

eedra, som i orten för sin jernbalt begagna» »•*

som bälsogifvande. En hård, stundom kalk- eller

mergelbaltig lera är eljest den rådande jordarten

på slättlandet, särdeles längs Mälarens stränder.

Men längre norrut i länet Wir jordmånen mera

sandig ocb steohuna>n, ocb inom bergsbygden,

likasom äfven på gresåsernå, utgör sand eller

stanklapper i allmäahet den rådaode ytbetäcknin-

gen. Länets klimat ar i olika trakter ej obetyd-

ligt olika; våren kommer naturligtvis tidigare till

slättbygden, under det vintern och slädföret i bergs-

trakterna är stadigare. Ofta kör man om vårti-

den i Bergslagen ännu med lass på de islagde in-

sjöarna, under det att segelfart redan börjat pi

MeJaren. Här ocb der, såsom i det Laga, vatten-

dränkta landet kring sjöarna Hallaren ocb Ten-

aaren, underbålles ocb spridas äfven köld ocb frost

genom sänka, af skogar instängda kärr. I Skin-

skattebergs, 4 å 500 fot högt belägna, bergstrakt,

möta äfven flera den kallare Nordens naturpro-

dukter, såsom dvergbjörk, hjortron, åkerbär m, o-

I Salbergs fögderi , äfvensom i allmänhet inom

lånets bergslag, är ännu god tillgång på skog-

Äfven på slättbygden förekomma ännu bär och

der skogar, särdeles barrskog eller björk, och

endast några af de södra socknarna äro alldeles

skoglösa. Åkerbruk är länets bnfvndnäriag, som

gifver största afkastningen , ocb är deo gamla se-

den, att bvartannat år beså jorden med råd, bvart-

annat låta den ligga i trade, bär ännu i allmän-

het rådande. Råg är hufvodsädet; dernäst potä-

ter. Ängsskötseln ocb foderodlingen är på slätt-

bygden otillräcklig, ocb boskapsskötseln motsvarar

derföre ej heller landets behof. I skogs- och

bergsbygden, äfvensom bär ocb der vid enskild*
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gärdar, är förhållandet bättre; men en stor dal af

ladugårdens alster måste dock bemtas från andra

landskap, såsom oxar, smör och ost frän Småland,

Helsingland o. s. v. Till hästkulturens upphjäl-

pande bar Strömsbolms kongl. stuteri på ett väl-

görande sätt bidragit. Näst åkerbraket, är bergs-

bruk detta läns viktigaste näring. Särdeles gäller

detta om jerntillverkningen. Länets malmstreck

lemnade år 184? 149,262 Sképpund jern, hvaraf

144,495 voro från Norbergs socken. 16 masug-
nar och 52 stångjernsverk, tillsammans 130 här-

dar, finnas i länet. Näst jern, är silfret, som
bry tes vid Sala, länets vigtigaste metallprodukt,

som fordom, genom en rikare tillgång, varit ännu

mera betydande; ännu bry tes bär omkring 3,300
lödiga mark årligen. Vid Riddarbyttan i Skin-

skatteberg bry tes koppar till ett belopp af 312

—

350 Skepp:d årligen. Messing tillverkas vid Skultu-

na, på sednare åren åter i något förökad qvaatitet,

ända till 672£ Skepp.d årligen (1847). I We-
stanforss och Norbergs socknar tillverkas afven

blyerts. Kronans tionde af länets samtliga berg^
verks-alster uppgår till omkring 40,000 R:dr.

Landthandel, särdeles med spannmål, kolning och
varoforsling äro länets vigtigaste binäringar, och

isynnerhet det sistnämnda, jemte skjutsoing af re-

sande, påräknas mycket af allmogen, , såsom på
många stälfen det förnämsta hjälpmedlet att be-

strida åliggande kontanta skatter. Genom länet

gå 2:ne bufvudvägar: en längs Mälarens norra

strand, genom städerna Westerås, Köping och

Arboga, och den andra, eller s. k. bergslagsvägen,

som ofta är besvärlig att färdas, norrut från We-
sterås, mot Hedemora ocb Pahlun. Tvenne kana-

ler finnas i länet, nemligen: Strömsholms kanal,

som gar utmed Kolbäcks-ån, från Södra Barken till

Mälarfjärden Galten, samt Hjelm are kanal, hvaraf

dock blott en del börer hit. Länet indelas i 6

fögderier ocb 22 länsmansdistrikter, samt. 4 dom-
sagor och 13 härader, utom magistrater ocb råd-

busrätter i de fyra städerna. Sala bergslag utgör

ett bergbauptmansdöme, Öster- ocb Vester-Bergs-

Jagerna ett bergmöstaredöme, samt Norbergs och

Skinskattebergs bergslager, jemte Ramnäs och ö-

stra Westmanlands bruksdistrikter, ett bergsfögderi.

7 läkare på stat finnas här anställde. Länet un-

derhåller 375 man af lifregements-grenadierer,

940 man af Westmanlands regemente, samt 25

nummer af lifregements- husarer, utom befäl och

spel. Pastoratemas antal äro 46, socknarnes 55.

Domsagorna äro följande, nemligen: Simluna, med
Tborstuna, Simtuna, Wåla, Ytter- ocb Öfver-

Tjurbp härader; Snä/ringe, med Siende, Tuhundra

och Snäfringe härader; Wagnsbro , med Norrbo,

Wagnsbro, Norbergs ocb Skinskattebergs härader;

samt Åkerbo, med Åkerbo härad. Folkmängden är

i tilltagande, och besteg sig år 1845 för hela

länet till 94,640 personer, hvaraf största tillväxten

befunnits tillhöra Bergslags och Knngsörs fögde-

rier (vestra och nordvestra delen af länet). Länets

hela areal utgör 1,327,691 tunnl., hvaraf 83,590
äro sjöar ocb kärr. Snmman af lånets skattebi-

drag för landsbygden har blifvit beräknad till

W*e*4Mr&»~ «M* *rd***«t*+f W&
772*637 R:dr 19 sk. 11 rst., sajat ftr städer-

na till 92,985 R:dr 27 sk. 9 rst. Särskild! bar

man ock beräknat, att jordbruket, med ett pro-

duktionsvärde af 3,100,000 R;dr, erlägger eit

skattebelopp af 650,000 R:dr; men bergsbruket,

med ett produktionsvärde af 1,500,000 R.dr, ett

skattebelopp af 55,500 R:dr, bvarigenom jordbru-

ket således synes vara flera gånger högre be-

sköt tadt, i förhållande till afkastningens värde, än

bergsbruket. — Likasom provinsen Westma oland,

bar detta län tre brinnande berg i bvitt fält till

sitt vapen»

Wenteräs Recest ocb Ordioantiew Så har

det märkvärdiga beslut blifvit benämndt, som fat-

tades på riksdagen i Westerås 1527, ocb bvari-

genom det katholska prästväldet i Sverige slutli-

gen alldeles krossades. Att nämnda riksdag skulle

bl i fve af mer än vanlig betydelse, kunde man ana

redao af förberedelserna dertill, enär adeln, vun-

nen på regeringens sida, fått hemlig uppmaning

att infinna sig dervid så manstark som möjligt,

och i full rustning. Da andlige, hvilka icke vän~

tade sig något godt af detta möte, kommo äfven

å sin sida ganska talrikt tillsammans, i den ful-

la föresats att våga det yttersta emot konun-

gens fruktade tilltag. Till Westerås kommo- inal-

les 4 biskopar, 4 domherrar, 15 riksråd, 129

adelsmän, 32 borgare, utom Stockholms riksdags-

män, 14 bergsmän, ocb 105 bönder från alla delar

af riket, med undantag af Finland, bvarifrån ingen

var kallad. Redan före sjelfva riksdagens öpp-

nande ådagalade konung Gustaf I sina tänkesätt

vid det gästabud, bvarmed han välkomnade stän-

derne; ty, då han intagit högsätet, lät han rådet

och riddarne intaga rum närmast sig, ocb anvisade

de nästa platserna åt biskoparne. Som detta både

var stridande mot vanliga bruket, och äfven

kunde synas obilligt på en tid, som med skäl till-

erkände presterskapet en afgjord öfverlägsenbet i

uppl>sning ocb talanger framför adeln, ansågs

denna vanvördnad särdeles kränkande för prela-

terne. Också sammaoträdde de följande dagen

inom lyckta dörrar, för alt rådslå om sin tvety-

diga ställning, ocb biskop Brask i Linköping upp-

manade sina medbröder att kraftigt, motsätta sig

den reform, som man kunde förutse vara tillämnad.

Nå<?re talade väl om eftergift.; men Brask, för-

törnad öfver ett sådant tal, kallade dem galne och

oförståndige män, som sjelfve ville samtycka till

sin egen förnedring; det är endast för våldet,

sade ban, man måste vika. Verkligen uppsattes

älven på förband en allvarlig protest emot alla

ingrepp i kyrlians rättigheter; men denna skrift,

bvilken de icke vågade offentliggöra, gömdes tills

vidare under domkyrkans golf, der den icke förr

än femton år sednare återfanns. Biskoparne vunno

äfven för sitt intresse riksbofmästaren Tbure Jöns-

son Roos, en bland de få högättade adelsmän, som

blifvit öfrige efter Christian Tyranns bemsökelse;

men denne var blott en fåfäng man, utan kraft

och synnerligt anseende, samt således föga i stånd

• att verksamt understödja det hotade prestväldet.

Ständernes öfverläggningar begynte den 22 Juni

Del. IV. 35
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uti Domlnifcaoernes kléstersal. Konungen Irfvades

af åtrå att krossa påfveväldet
,
prelaterna åter att

göra allt för sitt ajelfförsvar, adeln af begäret

efter de rika kyrkornas och klostrens många gods,

men borgare och bönder voro långe tvebågsne.

Kansleren Lanrentias Andrea? gjorde å konungens

agnar en framställning, hvaruti nan, sedan ban

uppdragit en målning af fäderneslandets tillstånd,

och regeringens rastlösa bemödanden till dess rädd-

ning, inblandade klagomål öfver mötande hinder

oeb motsägelser , samt gaf slutligen ej otydligt

att förstå, det ban ville bafva de många andliga

godsen indragna, samt biskoparnes slott återtagna,

under forklarande, att körningen i annan händelse

vore färdig att nedlägga sin värdighet. Han upp-

lyste, att inkomsterna icke på långt när förslogo

till rikets ökade bebof och utgifter, samt uppgaf

de brister i statsförfattningen , som belt ocb hållet

borde afbjelpas. Under allt detta rättfärdigades

konungen från d>t om bonom utspridda förtal,

såsom ville ban trampa kristendomens bod under

fötterna. För att göra ifrågavarande indragning

mera angenäm för adeln, påstods utan betänkande,

att den bofvodsakligen skedde till adelns nytta,

ocb att följaktigen alla de, hvilkas förfäder bort-

gifvit eller afsöndrat några hemman till kyrkor

ocb kloster, nu borde återfå bvad som på sådant

sätt bli fvi t dem beröfvadt. Då skriften var upp-

låst, svarade biskop Brask, att presterne genom
en dyr ed voro påfven förbundne; att de med an-

svar innehade sina egendomar såsom lön af kyr-

kan; att de ansågo sig väl förpligtade till trohet

-och lydnad emot konungen, men endast så vidt

sådant icke kunde strida emot de andliga stad-

gandernå, samt att de for öfrfgt geroa skulle se

att alla missbruk inom det aodliga ståndet a (lystes.

Konungen vände sig då till rådsberrarne med frå-

ga, bvad dem syntes om detta svar. Thore Jöns-

son Roos, den äldste af dem, sade sig ej bättre

veta. Kooungen, som skarpsinnigt nog insåg, det

ban, i sakernas närvarande ställning, vore nödvän-

dig, låtsade sig derföre vilja nedlägga regeringen,

om Ständerna icke ingingo på bans förslag, och

ställde sig såsom han tagit ett fast beslut att göra

detta, då ban märkte den allmänna bestörtningen,

denna förklaring åstadkom. Riksbofmästaren egde

emellertid ej nog rådighet att begagna sig af den

förvirring, som härigenom uppkom. Han njöt

endast ögonblickets triumf, smickrades af me-
nighetens flyktiga bifall, oeb sade stolt, me-
dan han under trumslag gick förbi slottet, der

konungen bodde: "logen skall väl i år göra

mig till någon hedning, Lotber eller kätta-

re." Konungen sjelf antog utseendet af den stör-

sta likgiltighet, medan hans vänner mästerligt

begagnade den allmänna villrådigheten, genom
att uppskrämma ofrälsestånden med föreställnin-

gen om en regeringslöshet, som knnde bereda

hela rikets undergång. Större delen af adeln

vanns genom hoppet om fordna egendomars åter-

vinnande från de andlige. Bönder och köpstads-

män yttrade en uteslutande tillgifveahet för ko-

nungen, och når Mognas Sommar, utvald biskop i

Strängnäs, förklarade, att kyrkans Ijenare inga-

lunda borde beskyddas på bekostaad af hela rikets

välfärd, gjorde detta hos alla ett godt intryck.

Slatligeo yrkades temligen allmänt, att man skulle

företaga en pröfeing af de båda partiernas stri-

diga lärosatser. Petrus Ga lie och Olavus Petri

disputerade derpå emot hvaraodra en hel dag. Den

förre talade på latin, den sednare på Svenska;

men slutligen ropade man åt dem, att båda bruks

modersmålet. Allt mer ocb mer började dis

anse, att sanningen var på den sednares sida. Ra

deputation afgick derefter, till Braskens stort

barm, för att försäkra konungen om ständernas

beredvillighet att gå bans billiga önskningar till

mötes, och sjelfva den domdristige Thure Jönssoa

Roos, som i början högljudt fröjdat sig öfver

konungens afsägelse, begyote nu bäfva för folkets

hotelser. Den afsända beskickningen fann emel-

lertid kooungen obeveklig. Åfven förnyade böner,

knäfall och tårar syntes länge fruktlösa; mes

ändtligen, när ständernas bekymmer stigit till sia

höjd, inträdde konung Gustaf till dem, och lit

omsider förmå sig att återtaga kronan. Alla baas

propositioner blefvo då utao invändning beviljade.

Genom riksdagsbeslolet, eller det så kallade We-
sterås recess och ordinaotia, fick konungen fsll-

myndighet öfver alla de andliges gods, kyrkor ocb

kloster, likväl med tillåtelse för adeln att återfå

bvad som bl i fvit afsöndradt ifrån deras familjer

alltsedan Carl VIII Knutssons räfst. Omkring 20,000

hemman fråatogos då de andlige. Konungen till-

vållade sig äfven makt att tillsätta, likasom att

afsåtta prester, bestämma deras inkomster af pa-

atorateroa, samt att upptaga de böter ocb sak-

Ören, som förut tillfallit biskoparne ocb kyrkaa.

Alla prester skulle efter dea tiden dömmas vid

världslig domstol i mål) som ej rörde embetet, deras

qvarlåtenskap gå i arf efter lag, ocb, biskopars*

förklarades oberättigade att, såsom förut skett,

tillegna sig aflidne presters egendom. Evangelium

skulle fritt läras i de allmänna skolorna. Biskoparna

skulle dädanefter taga sina fullmakter af konun-

gen, men ej af påfven, till bvilken således ej kel-

ler någon lösen för den biskopliga pallium vidare

finge erläggas. Såsom de numera icke kunde föra

sitt fordna kostsamma lefoadssätt, sedan deras in-

komster blifvit inskränkta till hvad kooungen be-

hagade gifva dem, sågo de sig härigenom nödsa-

kade att sjelfve begära sitt uteslutande ur ridet.

Prelaterna, öfvergifne af de öfriga stånden, måste

underteckna detta beslut, som nästan alldeles till-

intetgjorde deras anseende. Väl inlade Thore

Jönsson Roos en förbön för den gamle, förtjänst-

fulle bfskop Brask, att få behålla sitt Muokeboda

så långe han lefde; men kooungen lyssnade ej

härtill. Biskopeo miste icke allenast straxt sitt

slott, utan ock sio väl beväpnade lifvakt, ocb mi-

ste dertill ställa särskild borgen för sitt fram-

tida uppförande. Åtskilliga förordningar vidtogos

sedermera af ständerna om socknarnas indelning,

bannlysning, skriftermål och andra dylika mål»

bvilka nu till en ständig lag stadfästades. Åfretf

stadgades, att de tvister, som emellan de andlige
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köade uppkomma, ej mera skalle fl dragas nåder

påfvens pröfniog. För munkarnas kringstrykande

•It samla allmosor, skulle sättas en grans. Till

prästerliga kallet skalle inga aadra invigas, an de,

som egde skicklighet att förkanna Gods rena ord,

ocb alldenstood den himmelska sanoiegen änoe hade

i landet många hätske fiender, skolie det ryktet

vederläggas, att kooongen ville införa en falsk

lära. Om alla dessa ändringar uppsatte rikets rad

i sitt namn en kungörelse till samtliga landsorter.

Ingen riksdag bar någonsin medfört en större

hvälfning i Sveriges inre författning, än denna

Westerås märkvärdiga riksdag, ocb likväl var detta

verk folländadt på en enda veckas tid. Den evan-

geliska läran blef i riket stadgad, och konungen
bekände sig uppenbarligen dertill, ehnruväl ingen

blef tvungen till reformationens antagande. Med
all sin ökade makt måste nemligen Gustaf I ännu

använda mycken varsamhet, för att icke stöta all*

mänbeten; ty missnöjet bos de katbokkt sinnade

kunde icke så lätt och snart alldeles förqvä fvas.

Weateråa SUf< innehåller hela laodskaperna West-
manland ocb Dalarne, inom en utsträckning af 380
qvadratmil, och en folkmängd af omkring 253,700
personer. Stiftets 8 kontrakter inom Westman-
land äro: Domprosteriet, Fernebo, Sala, Munktorp,

Köping, Arboga, Fellingsbro och Nora; ocb do 7
kontrakterna inom Dalarnearo: Vester-Dals, Norr-

berke, Mora, Rättvik, Leksand, Stora Tnna och

Hedemora.

Weeter&s Stifta biskopar. Elmra den helige

David , bvilkeo uti konung Inge den Äldres tid

först började predika kristendomen för West-
manlänningarne, stundom plägar upptagas såsom

den förste biskop i detta stift, är det dock täm-

ligen oegentligt att räkna så väl honom dit,

som en vid namn Amund, bvilken någon tid der-

efter uppträdde såsom en kristenbetens förkun-

nar* i dessa nejder. Den förste af på fven erdeot-

Ugen förordnade biskopen öfver Westerås stift,

var en Dansk man, vid namn Henricus Pauli, som
räknades bland de flere Svenske biskopar, bvilka

stupade oti Fotevigs slag 1 134, kämpande för

Danske prinsen Magnus Nilsson. Hvad han för

öfrigt uträttat, eller om han verkat något inom

sitt stift, fiones ingenstädes omtala dt. Efter ho-

nom namnes Petrus Olavi, äfven en Dansk man från

Samsö, hvilken anses bafva varit den förste, som
af påfven fått i uppdrag, att för Romerska sto-

lens räkning uppbära S:t Peters penning ocb Öfriga

dess inkomster från hela Sverige, en befattning,

som sedermera under hela katbolska tiden alltid

tillhörde biskoparne, i Westerås. Efter honom kom
Rickardue, en likväl föga känd person, ocb derpå,

omkring år 1172, en Engelsman, benämnd Ilta-

nua, hvilken högeligen prisas för sin rikedom och

stora frikostighet. Han lät på sin bekostnad upp-

bygga det ståtliga biskopshuset, som sedan i flera

bandra år efter honom benämndes S:t Ilians bos,

och lade många inköpta hemman under biskops-

bordet. Afled år 1182. /Eyvlius, äfven af En-

gelsk härkomst, insattes samma år i embetet, och

berömmes såsom eo god biskop; men inga baas

bedrifter 6nnas upptecknade, utom det att han

lärer bafva uppbyggt en kyrka österut i Westeråt.

Efter att bafva förvaltat biskopsämbetet oti mera

in trettio år, aued baa ta 13, ocb blaf begrafvea

uti den af honom uppbyggda s. k. JSgid ii- kyrkan.

Roktrtui, eo Tysk munk, som någon tid hade varit

abbot för munkarne i Joleta kloster, valdes till

biskop 1213, och berömmes såsom en gaoska from

ocb gudfrakt ig man, bvilkeo dessotom åtnjöt stort

anseende, samt tillhörde rikets råd oti kooungarae

Johan den mildes och Erik Lispes tid. Död år

1227. BenedUlus Germundi
t

en högättad Svensk

man, och son af ea Uplands lagman, dessutom

vidt berest ocb mycket staderad, stod uti stort

anseende både bos konung Erik Läspe ocb bos

dennes motståndare, den upproriske Folkoogeo Knöt

Johansson Långe. Genom hans försorg lärer det

stora Dominikanerklostret i Westerås bafva blifvit

inrättadt. Huru länge han styrt stiftet, är ej med
tillförlitlighet känd!; men hans efterträdare, Moemue
Erici, en man af föroäm slägt oeh ej ringa lär-

dom, namnes såsom biskop redan 1233. Han var

år 1251 en ibland de Svenske berrar, som förde

Birger Jarls dotter Ricbissa till Norrige, och ef-

ter hemkomsten derifrån vågade han bota sjelfva

deone mäktige berre med bannlysning -för baas

trolösa förfarande emot Folkuegaree vid Herre-

vadsbro. Han afled vid ea hög ålder år 1267.

Efter honom kom Cero/us, förat kaaik i Linkö-

ping, bvilken invigde den då fullbordade domkyr-
kan i Westerås, samt dessotom säges bafva invigt

ända till öfver tjugo andra kyrkor uti olika trak-

ter af Westmaoland. Han lät göra fyra stora

vägnf till Westerås, ocb vid hvärderas anda bygga
ett sårskildt kapell. Ehuru en på sin tid mycket

både myndig ocb inflytelserik man, nedlade han

1267 sitt embete, och dog 1283. Urqti Johan-

nts, en högättad Svensk man, som tros bafva ge-

noro sina ståmplingar bufvudsakligen förmått sin

företrädare att taga afsked, är för öfrigt ganska

litet känd, och afsade sig sjeW den biskopliga vär-

digbeten 1279, bvarefter han leföV till år 1201.

Petrus Elof$$on, förut kyrkoherde i Roslagen, in-

sattes till biskop, sedan den förre tagit afsked, ocb

stod nti synnerlig nåd bos kooang Magnus Lada-

lås, som ock tog honom till sin kansler. Efter

denne konungs död blandade nan sig nog mycket

uti verldsliga saker, och beskylldes äfveo för att

bafva förskingrat kyrkans egendom. Slutligen fann

baa sig föranlåten, af fruktan för den stränge

herr Tnorkel Knutsson, att flykta, till Norrige,

der bao 1299 slöt sin lefnad. Nil$ HettUsson, af

den förnäma Danska adliga Hvide-ätten, valdos år

1300, och åtnjöt stor ynnest bos konung Birger,

bvarföre han 130<> befordrades till erkebiskop i

Upsala. Efter honom kom Magnus Arrtdi, trll

födseln en Småländsk adelsmab, om bvilken ingea-

ting annat finnes antecknadt, än att ban, jemte

konung Birger, togs tilt* fånga nti Hå tonaleken.

Han lärer bafva dött år 1311, och då valdes

hraet Erlandi, en både högättad ocb nöglärd man,

förut tbaologie magister och lektor, samt arior

bon Dominikanermunkarna i Sigtuna, ocb tillika
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kanik i Upsala. Han var dessutom en rik herre,

»om väl förstod sig på bergverk, h vårföre ban

förskaffade sig en ansenlig inkomst af den när-

liggande bergslagen, bvilket alltsedan kom bisko-

parue i Westerås till godo. Hedemora grufva

egde ban ensam , ocb bragte densamma i största

drift genom införskhfne Tyskar. Hos konung Mag-
nus Smek, till ovars råd ban borde, stod ban uti

stor ynnest, ocb deltog nti flera vigtiga förhand-

lingar. Afled 1322. Egisius Haqvim, föro t Domi-
nikanermonk i Westeras, valdes 1332. Var en af

sin tids myndigaste män, som hade sin hand med
nti de flesta då skeende politiska ärenden, bland

annat Skånes läggande under Sverige, och afled

1352. Magnus Eskilsson, förut kanik i Upsala och

prost i Skara, berömmes såsom en särdeles driftig

stitsstyresman, b vilken anställde flitiga visitationer

inom församlingarna och klostren. Brukades så-

som konung Albrekts råd nti flera angelägna ären-

den, bvilka han säges bafva utfört med både

klokhet ocb redlighet. Död 1371. Matfitas Lau-
'

rentii, förut prest nti Mora socken i Dalarne, en

foglig och • stilla man, valdes till biskop 1372,

och afled 1379. Harttevus Andrea, en berest och

stoderad man, som vid någon utländsk akademi

blifvit magister, ocb sedan en lång tid varit er-

kedjekne i Upsala, valdes 1379, ocb säges bafva

död t 1387 uti stor fattigdom, af den orsak, att

bans talrika slägt, som flytt nndan från Stock-

holm för konung Albrekts förföljelser, alldeles nt-

blottat honom. Bengt Korp, förut kanik i Skara,

sattes till biskop, till belöniog derföre, att bao

beväpnat sina tjenare ocb med dem tappert käm-
pat uti slaget vid Falköping för drottning Marga-

rethas sak emot konung Albrekt. Han lärer bafva

aflidit omkring år 1395. Nicolms Michaetts, förut

kanik i Upsala samt sockenprest uti Stora Tuna i

öster- Dalarne, valdes till biskop emot drottning

Margaretbas och konung Eriks af Pommern vilja,

bva rföre ban städse stod i deras synnerliga onåd.

Dellog likväl uti flera den tidens vigtigaste för-

handlingar, deribland Nyköpings herredag 1396,
samt mötet i Kalmar året derpå. Dog år 1401.

Nits Ingevastij en Dansk man, uppgifves bafva ef-

terträd t bönom, ocb varit biskop till sin död, om-
kring år 1414; men är för öfrigt ganska litet

känd. Nafno Johannis, förut bofkaplan bos ko-

nung Erik af Pommern, tillsattes af denne emot
domkapitlets vilja; men förflyttades redan år 1421
till Odense stift på Seeland. Olavus Helgonis Knop,

en Dansk man, insattes äfven emot domkapitlets

vilja. Skildras såsom en driftig man, ocb af

mycket inflytande på den tidens politiska tilldra-

gelser. Dog 1441. Åke Johansson, förut munk,
valdes 1442. Om bonom finnes icke mycket an-

tecknadt. Han dog 1453. Petrus Mathia , förut

kanik i Strengnäs och kyrkoherde i Sundby, var

biskop blott ett år, och afled redan år 1454.

Olavus Gunnari, från Wadstena kloster, berömmes
såsom en ganska driftig biskop, b vilken, bland

annat, låtit med stor kostnad iordningställa bi-

skopsgården ocb der uppbygga ett nytt stenhus.

Säges, för den stränga ordning han sökte hålla

bland presterne ocb munkarne inom sitt stift, bafva

blifvit af dem förgifven 1460. Bengt Knutsson,

af en förnäm Svensk ätt, hade i sin ungdom myc-

ket studerat ocb gjort vidsträckta utrikes resor,

samt sedan blifvit erkedjekne i Strengnäs. Hao

var biskop blott något öfver ett års tid, ocb afled

redan 1462. Birger Månsson, en ganska lärd

man, som blifvit doctor decretorom i Italien,

och någon tid varit subdiaconus hos påfveo,

samt derefter blifvit utnämnd till kanik i Merse-

burg, Lybeck, Strengnäs och Åbo, och slatligeo

till domprost i Upsala, var äfven blott en kort

tid biskop, ocb dog 1464. ' Ludichinus, af Spar-

reätten, förut kanik i Westerås ocb kyrkoherde i

Munketorp, valdes 1465, samt förvaltade biskops-

embetet både länge ocb väl. Skötte sitt stift

med mycket nit , och var med uti sin tids alla

politiska förhållanden. Sålde flitigt aflatsbref; meo

använde en betydlig del af sina inkomster till

domkyrkans ocb biskopsbordets förkofrande. Af-

led år 1487. Olavus Andrea, af ringa härkomst,

men med mycken skicklighet, bva rföre ban en

lång tid var kansler hos riksföreståndaren Steo

Sture den äldre. Han blef dock icke länge biskop,

emedan ban dömdes från embetet för olofligt um-

gänge med ett adligt fruntimmer. Efter honom

namnes en Olavus Laurentii, bvilken skall bafva

styrt stiftet till år 1500; men om bvilken man

bar ganska ofullständiga uppgifter. Otto Svinhuf-

vud, en högeligen lärd man, och magister i Greifs-

wald, men äregirig och ränkfnll, samt så högmo-

dig, att ban förde en nästan kunglig bofstat,

blandade sig oupphörligen uti sin tids politiska

oroligbeter, hållande ifrigt de Danske konongsrnes

parti emot Sturarne. Vid Stockholms blodbad upp-

trädde ban såsom en trolös angifvare emot egne

landsmän, ocb lemnade åt den tyranniske Christian

en vidlyftig förteckning på alla de utmärktare perso-

ner, bvilka i främsta rummet borde aflifvas. Snart

derefter flyende för Gustaf Erikssons segerrika va-

pen, omkom ban oti det största elände änder

Stockholms belägring- 1522. Petrus Sunnanvåder,

förut kanik ocb decanus, samt kansler bos riks-

föreståndaren Sten Sture d. y., valde** till biskop

på kooung Gustaf Erikssons tillstyrkan; meo före-

tog sig snart derefter upproriska stämplingar mot

denne herre, hva rföre ban afsaltes från sitt em-

bete. Flydde till Norrige, men otlemnades slutli-

gen, ocb blef, efter en skymflig behandling i Stock-

holm, 152? i Upsala balsbaggen och steglad. Ef-

ter bonom valdes Petrus Magni, en lärd och vidt-

berest man. Han blef den siste katholske biskop

i Westerås, ocb afled 1534. Henricus Johannis,

af en gammal Norsk adlig ätt, sattes 1535 att

styra stiftet, ocb säges bafva verksamt arbetat

på reformationens genomförande. Såsom ett folt

drag af honom anföres, att ban sökt använda

spiktonoestraffet' emot brottslingar, men bvilket

grymma straff Gustaf I genast strängeligeo för-

bjöd att begagna. För Öfrigt säges ban bafva

varit ganska omtyckt af konungen, som ofta råd-

förde sig med bonom uti rikets angelägnaste sa-

ker. Han dog 1556. Petrus Niger eller Svart,
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fornt bofpredikant bos Gustaf I, har skrifvit denne
konungs historia, samt eo historia öfver Westerås
biskopar. Dog 1562. Johannes Ofeg, från Ne-
rike, ar meat känd för sitt uppträdande uti den
s. k. Liquoristiska striden, då ban framkom med
det påstående, att vatten kunde användas i stället

för vin uti den heliga nattvarden. Han afled år

1574. Erasmus Nicolai, förut bofpredikant bos

bertig Johan, samt kyrkoherde uti Stora Tuna i

Dalarne, och slutligen domprost i Westerås, sat-

tes till biskop för sin tillgifvenbet för litburgien.

Dog 1560. Petrus Benedich, var åtta år med
stort beröm biskop i Westerås, till år 1589, då

ban utnämndes till biskop i Linköping. Olavus

Beflini, förut kyrkoherde i Qefle, en stillsam och
fredlig man. Ehuru ban förkastat litburgien och
underskrifvit Upsala mötes beslut, anklagades han
dock 1606 på riksdagen i Örebro af konung Carl

IX, och blef, isynnerhet för sin inblandning i den

beryktade Petrosas sak, afsalt från embetet. På
presterskapets enträgna böner togs ban dock till*

nåder igen, och återfick sitt biskopsstift, bvilket

ban sedan förestod till sin död, år 1618. Johan-
nes Rudbeckius, förut professor i Upsala och ko-
nung Gustaf II Adolfs bofpredikant, samt den för-

ste tbeologie doktor, förordnades 1619 till biskop.

Afled år 1646. Olavus Laurelius , förut tbeologie

professor i Upsala och kyrkoherde i Stockholm,
vårdade sig såsom biskop synnerligen om oppfo-
stringsverket och fattigvården. Dog 1670. Mco-
taus Rudbecktus, förut pastor primarios i Stock-
holm, afled 1676. Johannes Drodinus , förut su-

perintendent på Gottland, var som biskop nästan

beständigt sjok ocb lidande, samt dog redan år

1680. Carl Carlsson, förut pastor primarios i

Stockholm, dog 1707. Petrus Malmberg, var öf-

verbofpredikant ocb fält-soperitendent bos konung
Carl XII, då ban utnämndes till biskop i Westerås;
men kom aldrig att tillträda stiftet, emedan ban
redan 1710 afled i Bender. Mathias Iser , förut

pastor primarius i Stockholm" uti trettio år, ut-

nämndes 1711, ocb dog 1725. Sven Caméen, fornt

pastor primarius i Stockholm, dog 1729. Nils

Barchius, förut äfvenledes pastor primarios i Stock-
holm, dog 1733. Anders Katsenius, likaledes förut

pastor primarius i Stockholm, dog 1750. Samuel
Troilius, till 1758, då han blef erkebiskop i Up-
sala. Lars Benzetstjerna , till sin död 1800. Johan
Gustaf Flodin, till 1808. Erik Watlen , till 1811.
Gustaf Murray, till 1825. Sven Wijkman Ca*parsT
son, till 1839. Gustaf Nibelius, som drunknade
1849. Christian Erik Pahlcranlz.

Westfaliska freden, så kallad, emedan den
afslöts uti städerna Osnabruck ocb Mönster, bvilka

båda lågo uti Westfalen, är en af de vigtigaste

freder, som någonsin blifvit afslutade, ocb den
otgjorde länge grundvalen för hela det europei-

ska statsskicket. Svenskarne bidrogo genom sina

segrar bufvudsakligen till fredsslutet, ocb erböllo

Öfven genom detsamma ganska betydliga fördelar.

Sjelfva fredsmötet skulle taga sin början i April

månad 1645; men den egentliga hufvadsaken,

fredens afslutande, åsidosattes länge för obetyd- .

liga tvister. Det kostade till en början både tid

och möda att uppfinna ett ceremonie), som till-

fredsställde den tidens högdragna småaktighets-

anda. Fransmännen voro isynnerhet outtömliga i

uppfinnandet af obetydliga etikettsfrågor, åt bvilka

de gåfvo lika vigt, som åt menniskoslägtets vig-

tigaste angelägenbeter. Svenskarne åter å sin

sida trodde sig bafva jemngoda rättigheter med
Frankrike. Förnämligast genom deras store ko-

nungs bedrifter, genom deras många lysande segrar

både sakerna slutligen tagit en lycklig vändning,

och de ville derföre alldeles icke eftérgifva sist-,

nämnda makt i något anspråk. För att undvika allt

sken af beroende ocb förekomma alla kollisioner i

ceremonielet, blefvo ändtligeu fvenne särskilda orter

utsedda för underhandlingarna, bvilka dock skulle

betraktas såsom gemensamma. Frankrike under-

handlade i Mönster, Sverige i Osnabruck: De full-

mäktige skulle resa från den ena orten till den

andra, eller också välja en tredje, midtemellan

liggande plats, till gemensam rådplägning, b vartill

sedermera köpingen Lengericb i grefskapet Teck-

lenburg bestämdes. Underhandlingarna fördes ome-
delbarligen emellan Österrike och Sverige, sedan

de Danske sändebuden, som i början voro be-

stämde till medlare, lemnat kongressen vid krigets

utbrott emellan Sverige och Danmark, ocb Sven-

skarne voro alldeles icke angelägne om deras

återkomst. Johan Ozenstjerna, rikskanslerens son,

både redan under drottning Christinas minderårig-

het blifvit utnämnd till bufvudman för den Sven-

ska beskickningen. Tidigt inöfvad i ärenderna,

var ban på det innerligaste förtrogen med sin

faders åsigter; tillika både dennes hela stolthet

och genomgripande kraft gått i arf på honom.

Fadern sjelf tadlade emellertid hans benägenhet

för ståt och lysande prakt. Derjemte var ban

rättfram och öppen, så att en slog och skicklig

motståndare lätt genomskådade bonom. Drottnin-

gen hyste en oöfvervinnerlig vedervilja för denne

man, och tillgrep derföre med begärligbet bvarje

tillfälle att kränka honom. Vid sidan af bonom
stod Adler Salvios, en nyuppkomling, som med
verklig skicklighet förenade en hofmans talanger,

men äfven tillika all den slapphet och ängslighet,

som äro derifrån oskiljaktiga. Slraxt i början

uppstod dem emellan ett missförhållande, bvilket,

sedermera närdt ocb underhållet af drottningen,

räckte ända till slutet af underhandlingarna. Sal-

vios ville göra sin ålder ocb sin erfarenhet gäl-

lande; men Johan Oxenstjerna bemötte bonom med
den mest frånstötande stolthet, ocb de sade bvar-

andra i sina bref ofta de bittraste stickord. För-

gåfves bemödade sig rikskanslern att återställa ett

godt förhållande dem emellan; alla hans förma-

ningar till sonen att moderera sig, ocb att icke

framhärda i sin styfsintbet, voro fruktlösa, tienna

söndring måste naturligtvis bafva ett högst oför-

delaktigt inflytande på ärenderna, och do Franske

underbandlarne visste äfven att till sin fördel be-

tjena sig af dessa förhållanden. Christina behand-

lade Salvios såsom sitt kreatur, och begagnade

bonom till verktyg att etgjuta sitt bittra bat emot
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Oxenstjerna. Med bonom ensam växlade faoo de

f&rtroligaste bref; uppmuntrade honom til! stånd-

aktighet, och försäkrade bonom om sin orubbliga

tillgifvenbet. Hon yrkade på fredens efslutande,

emedan ben tillräekligen insåg hkskanslerens oom-
bärlighet så länge kriget varade. Derföre upp-

drog bon åt Salvins i hemlighet att göra allt för

fredens återställande, och icke låta hindra sig af

några afseeaden på mäktiga familjers hemliga af-

sigter. Emellertid gick fredsverket blott långsamt

framåt, och det under tiden oafbrutet fortgående

krigets omskiftande ödeo måste nödvändigt utöfva

ett stort inflytande på underhandlingarna. I No-
vember manad 1645 anlände till fredskongressen,

såsom ett nytt ombud från Österrike, kejsarens

gunstling, grefve von Trautmansdorff. Denne ver

en allmänt aktad och älskad man, så väl för sin

öfverlägsaa klokhet, som för sitt redliga ocb frid-

älskande sinnelag. Han ver, enligt allas erkän-

nande, den ntmärktaste bland fredsombuden, och

blef snart dea, som hufvudsakligen styrde ären-

deras, samt ledde dem med drift, måtta och öm-
sesidig välmening, ända till dess det katholska

partiet, i anseende till denna bans oväld, nära

slutet af underhand! ingen, lyckades aflägsne bonom

derifrän, såsom den der vore allt för eftergifven

for pretestanterne. Uti fredsunderhandlingarna del-

togo orobud ifrån Sverige, kejsaren, Frankrike,

Bolland, Spanien, Venedig, på fven, samt dessutom

från bvarenda furste och riksstad uti beta Tysk-

land. Det är alltså lätt att begripa, hvHken ota-

lig mängd af tvister, som der skulle förekomma.

De som voro ense i ett, voro oense i ett bb-

nat; bvnrförulan den ständigt vexlande krigslyc-

kan oupphörligen förändrade ombudens anspråk.

Det borde också till den tidens statskonst, att gå
tillväga med all möjlig bakslughet. Underhand-

lingarna blefvo således både långvariga och in-

vecklade; den utförliga bistoriea oro dem utger

ifveo sex stora band in folio. Första ocb för-

beredande frågan var, em kejsaren ensnm skulle

föra Tysklands talan, eller om en bvar af de

många Tyska stateras skulle ega rätt att hålla

eget såndebad vid fredsmölet. Kejsaren påstod

det förra, ty ban fruktade småstaternas afund, och

viMe, i egenskap af bela Tysklaads sakförare,

bafva änoo en anledning att anses såsom Tysk-

lands beherrskare, Sverige ocb Frankrike åter arbe-

tade * häremot , ty de ville ej åt kejsaren inrymma

en sådan öfvervigt, ocb räknade dessutom på bi-

stånd af de smärre Tyska staterna. Kejsaren sökte

sedermera bjelp från annat håll, nämligen från

Danmark, ocb föreslog derföre, att freden emellan

detta rike ocb Sverige skolie afslutas tillika med
den allmänna freden. Dertill nekade Sverige, ty

Danmark hörde ej till Tyskland, ocb kriget emel-

lan nämnda tvenne riken hade intet sammanhang
med det trettioåriga. Nu sökte kejsaren vinna de

Tyska ombuden, genom att uppreta dem emot ot-

ttndntagarne Detta lyckades med några, men
misslyckades med de fleste. Den af Oxenstjerna

föranstaltade skriften:
n0m Tyska statsförfattnin-

gen,
11

lästes noder fredsmötet, och med påräknad

följd, nämligen att väcka hat oeb misstroende mit

Österrike. Sverige och Frankrike yrkade till och

med i början, att också kejsarens upproriske ss-

dersåter i Böbroen, Scblesien ocb Österrike skalle

få skicka egna ombud; men detta afslogs dock

bett och hållet. Tyskarne påstodo äfveu långe

med ifver, att biläggandet af deras egna iaböraes

tvistigbeter skalle göras till första föremålet ftr

underhandlingen; men häremot satte sig med kraft

så väl Sverige som Frankrike, hvilka befarade,

att i händelse Tysklands stater blifvit sinsemeMaa

förlikta, skulle utländningarne sedermera fä svårt

att få sina eeskilda önskningar uppfyllda. De la-

gade derföre så, att Sveriges och Frankrikes er-

sättningar afgjordes före eller tillsammans med de

öfriga frågorna. Efter oändliga svårigheter, st-

dertecknades ändtligen freden d. 10 Okt 1648.

De förnämsta punkterna voro följande: lu> Ömse-

sidig förlåtelse beviljades åt alla de sinsemeMea

krigaode Tyska staterna; 2:o Bajern fick bebsHa

det från Pfalziska huset tagna Öfverpfalz. För det

Pfalziska huset med dess återstående besittningar

vid Rhen, inrättades dea åttonde kurfurstevärdig-

heten; 3:e Alla aadliga lägeoheter skulle af h
bvar behållas så , som de innehades vid början af

år 1624; 4:e Religionsfreden i Augsburg blef

stadfastad ocb utsträckt äfveu till reformerta lä-

rans bekännare; 5:o Kejsarens envälde öfver Tysk-

land uppbäfdea, hvarje stats så kallade "laadshåg-

bet" erkändes, ocb det kejserliga öfverberrskapet

inskränktes ganska betydligt; 6:o Frankrike vsaa

österrikiska andelen af Blsass , fullt herravälde öf-

ver Metz, Toul och Verdun, samt Pignerel, jemte

rättighet att hålla besättning i Filipsburg. DeresMt

skalle det betala tre millioner livrés åt ärkehertig

Ferdinand Carl, hvilkeo förut haft stora besittaia-

gar i Elsass; 7:o Hessen-Kassel erhöll, bufvudtsk-

ligeu för sin trohet emot Sverige, ocb genem den

förord, Hirscbfeld, fyra amt ocb 600.000 R:dr;

B:o Braodenburg, som måste afstå Vor-Poroaeere,

erhöll i stället Ralberstadt, Megdeburg, Nindea och

Gammin; 9:o Scbweitz ocb Nederländerna erkändes

för fria ocb sjelfstäodiga republiker; I0:o Slutli-

gen bekom Sverige : bela Ver-Pommern med öarae

Rugen, Usedom och Wollin, samt Oderfledess

treane utlopp; af dåvaräede Binter-Pommern, Stet-

tin, Gartz, Golaan ocb Damm; ocb dessutom arfc-

rätt till den öfriga delen af Pommern, i händelse

af Brandenburgska husets utslocknande; Wwner

med tillhörande amten Poel ocb Neukloster; erst-

stiftet Bremen med amtet Wilsbausen och biskops-

stiftet Verden, förvandlade till bertigdömen; saot

derjemte den fordoe erkebisbepens hestrtaiegtfitt

till domkyrkorna i Bremen ocb Hamburg med lillae-

raade prebenden, äfvensom förmanskapet öfrer

båda städernas kyrkovåsende. Ofvanståeode be-

sittningar lemnades åt Sverige såsom läa osder

Tyska riket; för desamma fick Sverige pi Tyaka

riksdagen trenne röster. I stället för 0»aaariek

betalades åt Sverige feO,000 Ridr, och till Svea-

sita krigshärens aflöaiog förband Tyskland sig att

erlägga fem millioner R:dr. Sverige behöll •>•*-

utom de under kriget inrättade licenser på Hecfc-
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leobargska oeb Pommerska smeterna, ea pankt,

som dock ej noga bestämdes,, bvilket synes bafva

skatt med afsigt, oeb derföre ock genant föraa-

fodde vidlyftiga stridigbeter emellan Sverige, Braa-

doaburg oeb MeckleDborg. Detta var allt bvad

Sverige fick efter 18 års oafbratet krig, förät

med ea lycka, tapperbet oeb ansträngning, som
bvar för sig nästan saknar exempel. En blick på

kartan visar genast de nya landvinningarnas spridda

oeb blottställda låjge. De tycktes af fienderne be-

räknade på att framdeles knnna med lätthet blifva

,

don eaa efter den andra, återtagna fråa Sveri-

ge, oeb de bafva afven så blifvit. Denna miadre

fördelaktiga åtgång orsakades förnämligast af

drottning Christinas häftiga längtan efter fred,

samt af hennes ovilja emot de båda Oxenstjer-

oorna, hvilka omständigheter med yttersta skick-

bet begagnades ej blott af Sveriges fiender,

stan äfvea af de Franske statsmännen, samt

af Salvins m. fl. rikskanslereas ovänner, för att

bvar och en på sitt sätt' draga fördel deraf. Där-

emot klagade Oxeastjernska partiet , de fleste bär-

förarne, ja , sjelfve Pfalzgrefven Carl Gustaf, att

Christina genom sin otålighet försummat Sveriges

aanna fördelar, och icke ratt begagnat ett tillfälle,

aom sent eller aldrig skulle återkomma. Emeller-

tid blef det nu för första gången, Sverige både fred,

alltsedan Gustaf Wasas död. Allmänna glädjen

blröfver var stor, och hos de fleste uppriktig.

Högtidligheter nollos, skådepenningar slogos, och

belöningar utdelades i oräknelig mängd. Det i Ibod,

som bom med första underrättelsen om fredens

afslutande, erhöll en guldkedja om 600 dokater.

Legationssekreteraren, som medförde sjelfva freds-

traktatea, adlades med namnet Taubeefelt, samt

fick till sitt sköldemärke krooor genomflätade med
palmqvistar, och deröfver fridens dafva. Så väl

Salvins som flere andre underbaadlare och härfö-

rarn apphöjdes till rådsvärdigheten. Det Svenska

exemplaret af fredstraktaten blef prydligen skrif-

vet på pergament, bondet i siden, oeb sigillet

förvaradt i ea kupa af guld, vägande 128 duka-

tor. Det till kejsaren öfverlemnade exemplaret var

Hka prydligt , utom det att kupan för sigillet derpå

var förfärdigadt af svart träd.

Wenta;lttlta«IHtl» Refemeate är af rothålls-

natnr, bar 43 officerare, 39 underofficerare och

9 eivile tjenstemän. Nummerstyrkan utgör 1,200

man, bvaribland 1,082 effektivnommer. Antalet

af spel är 51, handtverkarne 2 oeb bästarne 7.

Truppen tillhör 3:dje militärdistriktet, samt har

900 maa förlagde i Wenerborgs och 300 man i

Mariestads lon. Nygårdsängen är mötesplats. Af-

löniags- och underhålls-staten uppgår till 95,066

R:dr b:ko.

Westfttttlia Regemente är -af rosthålls-oatnr,

bar 39 officerare, 35 underofficerare oeb 9 civile

tjenstemän. Dess nommerstyrka är 1,000 man,

bvaribland 883 effektiv-nummer. Antalet af spel

åtgör 51, handtverkarne 2, bästarne 7. Truppen

börer till 3:dje militärdistriktet, och 1 man af

korpsen är förlagd i Götbeborgs, 208 i Weoers-

bore;s och 791 i Mariestads lån. Mötesplatsen

ir Axevslla , bed. Truppens aflönings- och nader-

naIls-stet utgör 137,909 R:dr b:ko.

Wentlftieia» Sitsssmél* bördig från Södermanland,

var en af 1 600:teiets måaga föga lycklige Svenske

poeter. Han har, utom åtskilliga BroUapseerser

,

utgifvit: Adeisskaps Härkomst, aff gamblu Romerska

Sandängar utierogen ock Sveriges Rtjke* Högtoflige

Ridderskap ock Adel tilt Åhra uppsatt, ett långt,

magert rimmeri på Alexandriner, i bvilket förfat-

taren korteligen' meddelar ett ungefärligt begrepp

om bela vapenkonsten. Den enda effekt, som detta

vidlyftiga poem möjligen på vår tids läsare kan

åstadkomma, är förundran öfver den lärda möda,

som blifvit aavänd på att sammansätta någonting

så i högsta grad platt och liflöst.

Weatln, Fredrik, född i Stockholm 1782, ut-

bildade sig, såsom elev af Paseb och Masreliea,

till en af Sveriges otmärktaste porträtt- och hi-

storiemålare. Uti sina kompositiooer, bvilka äro

grundade på ett djupt studium af sinnebildsläraa

,

har han visat en särdeles styrka i teckning, oeb

en ganska rikhaltig nppfinningsgåfva. Hans tårtor

väcka intresse genom en behaglig mjukhet oeb en

frisk färgton. Bland baos större ai beten räkna*

med skäl altartafloroa i Kongsholms och Jakobs

kyrkor såsom de yppersta konstverk. Westin är

bofintendent , professor vid akademien för de fria

konsterna, kongl. bofmålare och R. af W. O.

Weetklnde, meéT Bro, en socken på Gottland,

är belägen vid bafvet, 1 mil N.O. om Wisby,
oeb tillhör 2 kl. patr. ft konsist. Marken år i

allmänhet jemn, med undantag af den vestligaste

delen mot bafvet, som är bergaktig. Skag fattas

ej alldeles. Socknen innehåller 14£ ratl., med
416 inbyggare på en areal af 7,591 tunnland,

bvaraf 1,520 äro sjöar och kärr.

Weetsstao, Johas, född d. 10 Nov. 1714, oeb

son af bokbindaren 4. Westman i Westerås, var

en af Sveriges mångsidigaste vetenskapsmän nnder

det förflutna århundradet, erfaren läkare, djup-

sinnig filosof, skicklig mathematikas oeb grundlärd

tbeolog. Sedan haa .genomgått skolan och gym-
nasium i sin fädernestad, sändes ban år 1733 till

Upsala, der ban blef student. Af en särdeles an-

ledning fattade han der beslut att stndera medi-

cinen; men nödgades snart, i anseende till sina

knappa vilkor, för en tid lemna akademien, och

söka sia bergning genom bonditioneraade. Når
ban sedermera knmmit i tillfälle att åter besöka

Upsala, fortsatte ban sina studier med så mycket
' större drift, och promoverades 1743 till medicine

doktor. Blef 1 745 tillförordnad proviacial-läkare

i Westmanland, och 1749 amiralitetsmedicos i

Stockholm, samt året derpå tillika assessor med
säte och stämma i kollegium medicum. Oaktadt

en vidsträckt praktik, förvärfvad genom det utom-
ordentliga förtroende hufvudstadens invånare hyste

för honom, flyttade han dock 1750 till hemorten,

för att der tjänstgöra såsom provincial- läkare,

bvarmed ban fortfor till dr 1754, då ban kallades

till stads-fhysiens i Götbeborg. Sedan ban skänkt

en snmma till löningsfood för en gymnasii- adjunkt

i Westeras, med det förbehåll, att vid första le-
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digbet bl i fva sjclf dertill utnämnd, ocb detta för-

slag vunnit konungens bifall, blef ban 1764 gym-
nasii-adjunkt, ocb två år sednare matbeseos lek-

tor i nämnda stad. Detta lärareembete, jemte

någon medicinsk praktik, skötte ban sedan i många
år, till dess ban, för sjuklighet ocb tilltagande

ålder, omsider 1 781 måste begära tjenstledigbet,

bva refter ban d. 25 Sept. 1785 a fled. Assessor

Westman var, oaktadt sin mångsidiga ocb djupa

lärdom, en alltid qvick, munter öch behaglig um-
gängesman, exemplarisk i sin lefoad, ocb bibehöll

gerha i det längsta de gamles smak i prydnader,

bnsgeråd ocb klädedrägt. Då ban 1779 kallades

till ledamot af Patriotiska Sällskapet, förärade bao

detsamma en summa af 40,000 d:r k:mt, jemte

sitt betydliga bibliotbek, ocb några år sednare

förökade ban denna donation med större delen af

sin qvarlåtenskap, h va rföre äfven på Patriotiska

Sällskapets bekostnad en prydlig grafvård öfver

honom uppreste» i Westerås, der ban slutade sina

dagar.

Westman, Olof, född i Götheborg d. 23 Febr.

1750, blef 1767 student i Upsala, ocb 1773 fi-

losofie magister. Sedan ban året derefter blifvit

anställd såsom e. o. adjunkt i Götheborg, företog

ban år 1775 en utrikes resa till flera af Europas

länder, bvarifrån ban ej återkom förr än 1777.

Känd för poetiska anlag, kallades ban 1775 till

ledamot af vetenskaps- och vitterbets-sällskapet i

Götheborg, hvars sekreterare ban blef 1780, och

ordförande 1788. Utnämndes 1779 till logices et

pbysices lektor i Götheborg, samt tillika kyrko-

herde i Starrkärr 1788. Blef tbeologie doktor

1793, andre tbeologie lektor 1796, kontrakts-

prost 1797, domprost i Skara 1801, ledamot af

nordstjerne-orrien 1811, ocb död samma år. Han

bar efterlemnat några smärre poemer, till det me-
sta öfversättningar eller imitationer efter Engelske

författare; men af ringa betydenhet.

Weatumn, Sven A bratatsin, son af kyrkbyg-

gareb G. Westman, föddes d. 22 Jan. 1783, samt

blef, sedan ban genomgått Skara skola ocb gym-
nasium, 1802 student vid Upsala akademi. An-
ställdes 1806 såsom Amanuens vid nosocomium i

Upsala, bvilken befattning bibehölls till Juni må-
nad 1808, då ban, efter afiagdt medicine kandi-

datförbör, kommenderades till vestra arméen att

göra adjntantstjenst hos öfver-fältläkaren. Pro-

moverades 1810 till medicine doktor, ocb blef

följande året kirnrgie magister. Blef då batal-

jons-läkare vid lifregementets bussarer, med ålfg-

gande att äfven sköta regementsläkare-
1
jensten,

bvarpå han året derpå fick fullmakt. Tjenstgjorde

som brigadläkare under Norrska fälttåget, ocb ut-

nämndes 1814 till provincial-läkare i Skaraborgs

län. Var intendent vid samma läns arbets- och

korrektion>inrättning sedan dess stiftelse, samt le-

damot af länets bushålls-sällskap ocb lasarett. Hao
var icke allenast känd för en utmärkt skicklig och

verksam läkare, hvarföre ban äfven 1815 fick öp-

pet bref pä assessors namn, heder ocb värdighet,

utan tillika såsom stor älskare och kännare af mu-
sik, så att han kallades till ständig ledamot af

Musikaliska Sällskapet i Carlskroaa, samt af Werav
ländska Harmoniska Sällskapet. Han har otgifvit

flera värderika -embetsberätlelser och afhaodlingar,

tamt inlämnade 1824 till Svenska Läkare-Sällska-

pet, hvars ledamot ban äfven var, ett af boaoai

nppfunnat ocb högst ändamålsenligt instrument,

för att vid obduktioner fasthålla hufvudet eca

gifva det en för undersökningen fördelaktig ställ-

ning, ett instrument af högt värde för proviacial-

läkare, hvilka ofta utan biträde måste bjelpa sig

fram vid hufvndskålens genomsågniag och under-

sökning. Utnämndes 1824 till R. af W. 0., och

erhöll 1832 transport till provincial-läkare-beställ-

ningen inom Linköpings distrikt af Ostergötblaods

län. Afled 1843.

Westmanlaod, så benämndt efter sitt läge fe-

ster om Upland, håller i längd från vester till

öster 13 mil, i sin största bredd 9 mil, ocb i

vidd 82 qvadratmil. Mot Wermland ocb Dalaret

är detta landskap bergigt, men mot Upland och

Mälaren slätt och flackt. Den trakt af landet, der

bergslagen nu är belägen, kallades i fordoa 'dagar

Jai nharaland. Näst Wermland, bar detta bud-

skap den största jernt ill verkningen i riket. Hela

landskapets folkmängd utgör omkring 112,500 per-

soner. Till Westerås län börer den större östligs

deleo deraf, utgörande i vidd 49 qvadratmil; hvar-

emot den öfriga delen tillhör Örebro län. Hela

landskapet börer till Westerås stift. Med undan-

tag af Fellingsbro socken, som lyder onder Neri-

kes, hörer ock hela detta landskap under 1 lag-

saga, som kallas West manlands. Dess städer äro

6: Westerås, Sala, Köping, Arboga, Nora och

Linde. Under hedniska tiden hade detta landskap

sin särskilde fylkeskonung, och egen lag. Dess

vapen är 3 brinnande berg i hvitt fält. Se för

öfrigt Westerån och tirebro lån.

Weitmanlaodi Honunsar. Af sagorna tio-

ner man, att under sednare delen af Ynglingaat-

tens regeringstid, särskilde, af Upsalakonungaroe

icke egentligen beroende, fylkeskooungar styrt öf-

ver Westmanland, samt det dertill börande Fjerd-

bnndraland. Deras namn bafva dock ingenstädes

blifvit i häfderna förvarade. De eoda af dem,

hvilka man känner, äro Ynyvar, och dennes bada

söner Alf och Agnar, bvilka, enligt Ynglingasa-

gans berättelse, omkommo i den stora branden i

Upsala, då lngjald Illråda för»åtligen ombriagade

de af bonom dit, till firande af Braut-Anuods

gra föl, inbjudne Fylkeskonongarne.

Weaimanlands regemente är af rotbållsoa-

tur, bar 43 officerare, 39 underofficerare ocb 9

civile tjenstemän. Nummerslyrkan utgör 1,200

man, bvarof 1,0S2 effektivnummer. Antalet af

spel är 51, bandtverkare 2 och hästar 7. Korp-

sen tillhör 4:de militärdistriktet, och bar 55 mao

förlagde i Örebro, 205 i Fahlu, samt 940 i We-

sterås lån. Mötesplatsen är Salbohed Aflöningt-

ocb underhållskostnaden utgör 151,399 R:dr b:ko.

Weetplial, Johan von, son af en sterbbosko-

rator vid namn Johan Petersson Westphal, föddes

d. 18 Sept. 1636, samt blef, efter väl gjorda

studier ocb utrikes resor, 1660 kammarskrivare

Digitized byGoogle



Veatra »rin^ea* Westrell. 281

i kammar-kollegial». Transporterades 1662 till eo

lika beställning i stats-kontoret. Blef 1665 än-

kedrottning Hedvig Eleonoras liofbokbållare, samt

1671 kamrerare i dess lifgeding. I denoa beställ-

ning adlades han, då bao skref sig herre till Näs
ocb Sundby. Förordnades 1691 till hauptman öf-

ver bela nyssnämnda lifgeding, med Gripsbolm,

Eskilstuna ocb Strömsbolins län, hvilket ban fort-

for att vara till år 1705, då ban tog afsked. Han
visade en synnerlig frikostighet mot Taxinge kyrka,

hvilken ban lät af egna medel belt ocb hållet

ånyo uppbygga, skänkte dertill klockor, predik-

stol, altartafla, förutom en mängd andra dyrbara

skrudar ocb prydnader. Han dog den 24 Mars,år
1710 barnlös, ocb med honom utslocknade således

bans adliga alt.

T/entra arméen* Vid början af år 1809, då

Sverige på alla sidor var omringadt af fiender,

stod en serskild armékorps uti Wermland, för att

skydda landet på denna sidan från ett anfall af

Norrmännen. Då vid denna rid allt syntes före-

båda bela rikets fullkomliga upplösning ocb knappt

någon räddning tycktes vara möjlig, uppträdde

den vid nämnde armékorps tjenstgörande öfverst-

löjtnanten Georg Adlersparre såsom' fäderneslan-

dets räddare. Han satte nig i spetsen för en del

af den vid Norska gränsen förlagda bären, ocb tå-

gade med den emot Stockholm. Under vägen ut-

färdade ban en kraftig uppmaning till Svenska fol-

ket, b vari ban fordrade slut på kriget, krigsgär-

dens uppbäfvande och ständernas sammankallande.

Stillestånd afslöts genast med Norrmännen, och öf-

verste Posse besatte Götbeborg med en annan del

af vestra arméen. Söndagsförmiddagen d. 12 Mars

erhöll dåvarande expeditionssekreteraren, seder-

mera justitierådet Samuel Noréos ett bref från

landssekreteraren i Örebro, Leonard Cassel, med
underrättelse om vestra arméens ankomst till sist-

nämnda stad. Detta bref både blifvit framskaffadt

af en utaf Cassel utskickad bonde, hvilken, ehuru

kommunikationerna redan voro afbrutna, lyckats

att komma igenom vestra arméens utposter. No-
réns lemnade brefvet till sio morbror,' excellensen

grefve Samuel af Ugglas, som dertned begaf sig

till Haga, der konungen vistades. Gustaf Adolf

for då in till staden, dit ban inkom kl. 4 sön-

dagseftermiddagen. Slottsportarne stängdes ge-

nast derefter ocb vakter sattes vid alla tullar, för

att bindra b vem som helst att resa från staden.

Aftonen ocb natten tillhragtes under rådplägningar

ocb utfärdande af de mest orediga order. Alla

bögre embetsmän fingo befallning att begifva sig

till Nyköping. Allt krigsfolk, som fanns i Stock-

holm, skulle aftåga derifrån tillika med den kongl.

familjen. De Tyska regementerna skulle med nå-

got artilleri afgå mot vestra arméen. Under de

rådplägningar, som på aftonen ägde rum, beslöts

äfven nedanstående kungörelse, hvilken trycktes

under natten; men hvaraf exemplaren ej nppkommo
i inrikes civilexpeditionen förrän måndagsmorgo-

nen, då regementsförändringen redan var utförd,

hvarföre kungörelsens kringsändande naturligtvis

inställdes ocb bela upplagan förstördes: Kongl.

,Maj:ts nådiga kungörelse, angående det vid de i

Wermland förlagda tropper utbrutna uppror; Gif-

ven Stockholms slott d. 12 Mars 1809. Wl Gu-
staf Adolph 6. tillbjude Eder, Oss älskelige våra

trogna undersåtare, vår synnerliga ynnest, nådiga

bevågenhet ocb gunstiga vilja med Gud allsmäk-

tig! Uti en tidpunkt, då riket är på alla sidor

af fiender omgifvet, då samdrag t ocb eoigbet isyn-

nerhet fordras till fäderneslandets försvar emot ut-

ländskt våld, bar det varit för Oss bögst oför-

modadt och oroande, att våra bekymmer och fä-

derneslandets olyckor skulle ökas genom inbördes

oroligheter. Det är derföre under de mest smär-

tande känslor Wi gifve Eder, vare trogne ocb äl-

skade undersåtare, tillkänna, att uppror utbrustit

vid våra i Wermland förlagda trupper, och att de,

under anförande af öfverstlöjtoanten Georg Adler-
sparre, äro i antågande till bufvudstaden, under

utöfvande af våldsamheter emot våra embetsmän
ocb utspridande af de mest brottsliga ocb olagliga

manifester. Wi äro på det fullkomligaste öfver-

tygade, att jo mera våra bekymmer hopas, desto

lifligare erinren J Eder och på det sorgfälligaste

otöfven den trohet, lydnad ocb tillgifvenhet för

Oss ocb riket, som religion, ed och de heligaste

band Eder ålägga; ocb att' några skenfagra löf-

ten ej förmå Eder att afvika från så dyra förbin-

delser. Wi äro förvissade, att J uti stillhet- och
lugn afbiden de kraftiga anstalter samt verksamma
mått ocb steg, som Wi till detta bögst brotts-

liga upprors dämpande redan vidtagit. För vårt

bjerta är det den största tillfredsställelse, ju min-

dre antal brottsliga må finnas, som Wi nödgas

öfverlemna till lagen att straffa. Wi . tiafva till

den Högste den fasta förtröstao och det lifliga

bopp, att Han vakar öfver Oss ocb Eder, samt
omvänder alla vilsefarande. Wi befäl le Eder samt
ocb synnerligen Gud Allsmäktig Nådeligen. —
Denna kungörelse kom, såsom sagdt är, ej till

verkställighet, och d. 22 Närs intågade vestra

arméen uti Stockholm.

Wetitra Httrad, inom Jönköpings län, innefattar

20 socknar, af bvilka 7 äro moderförsamlingar

och de öfrrga annexer. Socknarna äro: Malmbäck
med ödestuga ocb Almesåkra, Wrigstad med Sve-

narum ocb Nydale, Hjelmseryd med Stockaryd,

Sandsjö med Wallsjö, Bringetofta med Ljunga ocb

Hylletofta, Hultsjö med Skepperstad ocb Hjertlan-

da, Fröderyd med Ramqvilla ocb Bäckaby, samt

Solberga. Tillsammans innehålla dessa socknar

572 hemman med 24,717 inbyggare på en areal

af 387,481 tunn!., bvaraf 34,360 äro sjöar och

kärr.

Weatra lltirad, ett kontrakt inom Wexiö stift,

innefattar alla 7 pastoratej-na i häradet af samma
namn, jemte alla dit börande annexer, med un-

dantag af Solberga (som börer till Korsberga i

Östra härad). Alla dessa pastorater äro konsisto-

riella. Folkmänden i kontraktet uppgår till 24,000
personer.

Wentrell, Daniel Wilhelm, son af hofka-

merera ren J. W. Westrell, föddes d. 1 Sept. 1775

och blef 1791 student i Upsala. Utnämndes aret

. Del. IV. 36
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derp* titt sqvadrow-fältskår vid Fifgardet til? bäst,

och gjorde sedan tidtals tjeost såsom biträde åt

provincial-låkaren taom Drottningholms och Svart-

sjö lån. Efter att 1794 bafva biträdt såsom lä-

kare vid kongl. hofvet ooder dess vistamde på

Drottningholm och 1796 bafva Mifvit kirorgie

magister, erhöll hon sistnämnde år koostitotorial

att vara bofkirurg. Åren 1796 och 1797 bestred

bart läkarevården vid ambolatoriska kerboset för

veneriska sjokdomar inom Kronobergs län, hvar-

efter hao någon tid aften förrättade provincial-

låkaretjeastes) inom nämnde lån. Blef 1799 an-

tagen till s. k. "medicns nobilium" i Malmkbping,

hvilken syssla han med åtnjutande af ett särdeles

stort förtroende och mycket anseende inom orten

innehade tills han 1802 utnämndes att vara rege-

mentsläkare vid Kronobergs regemente. Kommen-
derad 1804 med en bataljoo af samma regemente

till Pommern, bivistade ban detta och följande

årens fälttåg emot Fraosmännen och åtföljde 1808

arméen till Finland, der han stred mot Ryssarne

vid Lokolax och Wiais samt förrättade briged-

läkaretjenst till reträtten 1809. Rrböll 1811 as-

sessors fallmakt. Under fälttåget 1813 ocb 1814

tjenstgjorde bao dels såsom brigadlåkare, dels så-

som fältläkare, bvarföre ban äfven efter krigets

slet hugnades med pension af Pommerska domä-
nerna. Kallades till ledamot af Svenska läkare-

sällskapet och af Kronobergs låns bnsbållssållskap.

Utnämndes 1 833 till riddare af W. O. Afled år

1839, saknad såsom en skicklig ocb erfaren lä-

kare.

Wefttrlfig, Johan Peter, soo af skomakaren

A. Westring i Linköping, föddes d. 24 Nov. 1753.

Sedan ban genomgått skolan ocb gymnasium i sin

fädernestad, samt under tiden, ntom de vanliga

lärdomsämnen som der inhämtades, äfven förvärf-

vat sig kunskap uti Engelska, Tyska ocb Fransy-

ska språken, samt dessutom öfning och skicklighet

i musik, teckning ocb svarfning, blef ban 1772

inskrifven såsom student i Upsala, der ban snart

. genom en särdeles arbetsflit och ovanligt lyckliga

snillegåfvor utmärkte sig bland den store von

Linnés talrika lärjungar. Promoverades 1780 till

medicine doktor, ocb nedsatte sig straxt derefter

såsom praktiserande läkare i Norrköping, der hao

allt mer ocb mer tillvann sig allmänbetens förtro-

ende, så att ban inom kort tid blef en af ortens

mest anlitade läkare. Hans nitfulla bemödanden

voro också outtröttliga; bland annat gjorde ban

noggranna undersökningar öfver Himmelstalunds

bålsovatten ocb iogaf allmänbeten ånyo förtroende

för denna brunn, vid hvilken ban äfven blef in-

tendent. Jemte sin beständiga ocb vidtomfattande

läkareverksambet , sysselsatte han sig synnerligt

Uppmärksamt med oupphörliga nya rön så väl uti

medicinen, som nti naturalbistorien och ekonomi-

en. För att i denna väg ännu mera rikta sina

kunskaper och jemföra egna iakttagelser med an-

dra lärda mäns, samlade ban sig efterhand ett

stort utvaldt bibliotbek samt onderböll beständigt

en vidlyftig brefvexling med utländske lärde

,

bvarförutao ban, till vinnande af upplysning vid

sina analytiska försök om Svenska brVaraat tjes-

ligbet till färgämnen, gjotéé resor genom de fle-

sta rikets provinser, äfvea besökande Dalarms

högsta fjällbygder* Med afseende på bans ston

ådagalagda möda att både upplysa ocb gagna, se-

gafvadet ban 1791 af kongl. Svenska vetenskaps-

akademien med eo guldmedalj , slagen öfver akssV

miens stiftelse, bvarefter ban följande året kalla-

des till ledamot af samma akademi. Erhöll 1794

fullmakt såsom kongl. lifmedikus samt kallades

samma år till medlem af fysiogrefiska sällskapet i

Lund ocb af sällskapet för allmänna medborgerliga

kunskaper i Stockholm. Erhöll derefter kallelse

till ledamot ntaf en mängd andra, så utländska

som inhemska lärda sällskaper ocb samfund, så-

som af Nordiska sällskapet i London, La soeieté

medicinale de Paris ocb Academia Natur» Corio-

sorom, af Patriotiska sällskapet i Stockholm och

af vetenskaps -societefen i Upsala. Kallades 1811

till hedersledamot uti kongl. sondbets-kollegism,

sedermera till ledamot af Svenska läkare-sällska-

pet, af Östergöt biands läns bushålls-sällskap, kor-

responderande led. af landtbruks-akademien samt

till beders-ledamot af Södermanlands bosbålts-säll-

skap. Uppböjdes i adligt stånd 1822 och afled d.

1 Oktober 1833. Örtslägtet Westringta Rosma-

riniformis ocb Svenska lafarten Licben Westringii

bära hans namn. Bland de af bonom otgifna skrif-

ter, utom några akademiska disputattoner ocb eo

mängd lärda afbandlingar nti vetenskaps-akademi-

ens handlingar, patriotiska sällskapets journal,

landtbruks-akademiens annaler ocb Svenska läkare-

sällskapets handlingar, märkes i synnerhet Svenska

Lafvarnas färghistoria med plancher. Sonen,

Weetriaaar» Pehr CliriotofTcr, född d. 6 Dec

1789, bar äfven gjort sig känd såsom en gaoska

nitisk ocb skicklig läkare. Blef 1806 student i

Upsala ocb promoverades 1817 derstädes till me-

dicine doktor, då bao äfveb blef kirorgie magister.

Sedan ban 1822 blifvit utnämnd till kirurg isk re-

sestipendiat, företog bao en resa till Danmark,

Tyskland, Frankrike och England, b varifrån bas

återkom mot slutet af år 1825. Ulöfvade sedsa

sin vetenskap såsom praktiserande läkare i Stock-

holm till år 1828/ då bao nedsatte sig i samma

egenskap uti Götbeborg, der bao tillika erhöll be-

styret ined sjukvården vid Salgrenska sjukbaiet.

Har blifvit invald till ledamot af Götbeborgsia

vetenskaps- ocb vitterbets-sällskapet. Utmärkte

sig genom ett särdeles nit under den år 1834 i

Götbeborg härjande kolerafarsoten, då ban kade

läkareinseendet på sjukhuset i Möllerska lokales,

hvarest ett stort antal patienter blef med rastlös

ansträngning af honom vårdadt.

Weta, med Wiby, en socken i Wifolka barad,

är belägen 2 mil V.3.V. från Linköping, ocb till-

hör 2 kl. koosist. Jordmånen består mest af lera,

men på några ställen af sand ocb lerblandad mylla.

Svartån genom flyter en del af socknen. Större

gårdar i socknen äro: SoiOetga, 1 mfl. frälse-sä-

teri, med Winna eller Bredgården, som fordom

tillhört hertig Johan af Östergötbland; men sedsa

år 1762 varit ett fideikommiss i Wennerstedtsia
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ilagten; samt Mantorp, i mtl. beruatadt säteri, ef

gammalt tillhörigt slägten Gripenwaldt, Boställen

i socknen äro: Bätledad, i b. majors-boställe;

Gotttöta, 1 b. kapten»* , samt Weta, 1 b. kyrko-

herde-boställe, äfveosom Häagarp,'* b. kroao-

fjerdiogsmaqs- boställe. En forolenjning i orten ir

baradels uråldriga domare-säte på S:t Ljaaga bys

egor. Socknen inoebåiler 37 £ hemman, med 760
inbyggare på en areal af 2,893 tunnland, breraf

1 5 äro .sjöar oeb kärr. Adr. Linköping.

WetttlttJied. Så säges oti några gamla urkua-

der ett land bafva betat, bvilket först skall bafva

biifvit uppodlad! af en Götbisk konung, vid namn
Erik. Våra foroforska re bafva häri velat åter-

finna dels Danmark, dels en del af norra Tysk-

land, dels en trakt af Småland, bvares t Wetlanda

by ännu »kulle i sin benämning bibehålla ett minne

deraf. En mycket gammal forasång, som äana

på 1600:talet lefde på allmogens läppar, börjar

med följande verser:

Enn Erikur fyrste konungar var,

I Gantalandinu vida,

I bragd ok i bugi svialler madr (man),

I vigi (krig) sva auk i fridi.

Han var auk er (som) fyrst i Witalum ärdi

(plöjde).

Eig var i Witalum aokorn (någon) til,

Er plugin mundi tbar vmnda,

Gautana ginstan (genast) Erikur mild

Tbock ntan kononge utsendir.

Han var auk er fyrst i Witalum ärdi.

Sva sendi han tbem i Sudurlaund

Er fyrst tbar byrjadu bua (bo),

Auk med tbeim margan (mången) sviallan man,

Er tbeim skyldi bollda i rua (ro).

Han var auk er fyrst i Witalum ärdi.

Historieskrivaren Johannes Magnus påstår äfven

att Seeland, Möen, Falster ocb Laaland, hvilka

öar sedan räknades till Danska väldet, i början

kallats Witha statt (Witeraes slätt). Jutland kal-

lades Witland ännu i början af 1300-talet; äf-

veosfi Tysklands kust vid Östersjön, äada tiH

Weicbseln; men att någotdera
v
af dessa länder

först biifvit uppodladt af eo Götbisk koloni från

Sverige, förblifver dock alltid i hög grad osan-

nolikt.

Veteoakai»»*Akademien. Se Akademier.

Vetovinftr-InraUtuinejiar. Tveaae sådana in-

rättningar, hvilkas ändamål är att bilda praktiskt

duglige djurläkare och bofslagare för länen ocb

arméen, finnas inom riket stiftade, den ena i Stock-

holm, den andra i Skara. Den i Stockholm an-

lagda irhöJl vid 1823 års riksdag anslag af stän-

derna, till aflöning af 2:ne professorer, 1 pensio-

när, 1 instrukfioes-smed ocb i stalldräogar; äf-

veosom understöd för 16 elever af rum, sängklä-

der, ljus, ved ocb 10 R:dr btke i månaden. Denna

pé ladugårdslandet anlagda inrättning eger ett

större af sten uppföret stall, ett större motiooe-

ringsrnm, rum för lärare ocb elever, anatomisal,

museum bibliotbek, laboratorium cbemicum, samt

apetbek ocb smedja. Karaeo kan af eo mod for-

beradande studier försedd yngling genomgås på 3

års tid, ocb eJ4 undervisning lemaa* kostnadsfritt.

Praktiska öfniagar fortgå d*# oafbrntet i sjok-

stallen. Läroämnen äro: anatomi, fysiologi, pn-
thologi, botanik, naturalbistoria, allmän tberapi oeb
medicine legalU, pbarmaceJogi ocb kemi, samt tbe-

rapi ocb kirurgi. Årliga antalet af elever, btaod

hvilka några äfven äro från Norrige och Pwlaod,

bar sällan gått under 25, eller öfver ä6. Låroan-
stalten i Skara är af enahanda syfte, ocb meddelar

äfven kostnadsfri undervisning.

Wette, ett härad af Bohuslän, innefattar 5 sock-

nar inom 2 pastorater, nemligen Näsiege och
Skee, jemte den Ull Skee pastorat börande staden

Strömstad. Häradet har i sitt sigill en båt. As-
talet af hemman utgör 204 1, med 7,345 ta-

ft) gga re (oberäknadt Strömstads) på en areal af

85,698 tunn!., hvaraf 4,4*00 äro sjöar ocb kärr.

Wetferfeerejtt • Carl Anton , son of notarien,

sedermera bofrättsrådet J. Wetterbergh, föddes i

Jönköping d. 6 Juni 1804, samt erhöll den för-

sta andervisoingen, dels af sin fader, dels genom
privat och publik iaformation. Inskrefs 1823 så-

som student i Lund, ocb ämnades i början för

dea joridiska banan; men då denna ej öfvereos-

stämde med hane böjelse, och då naturvetenska-

perna ända från barndomen varit hans käraste

sysselsättning, beslöt han att bWfva läkare, eomt
anställdes 1831, sedan han samma är aflagt me-
dicine kandidatexamen, såsom stipendiat i falt-

läkare-korpseo. Följande år, sedan han någon
tid tjänstgjort på serafimer-ordens- lasarettet i

Stockholm, förordnades han att förestå previocial-

läkaresysslan i Söderbame; men återvände soert

tillbaka till Stockholm, då han, efter att bafva

biifvit pensionär i laltlikare-korpsen, förordaades

till bataljonsläkare vfid Smålands grenadier- batal-

jon. Tjeastgjorde någon tid i egenskap af kolera-

läkare, samt log 1834 medicine lioeneiatezemen i

Lund, bvarefter han promoverades till medicine

doktor. Utnämnd till regements-Iakare vid första

lifgrenadier-regementet, bar han åren 1848 och
1849 äfven varit anställd såsom adjuagerad leda-

mot uti kongl. styrelsen öfver fängelser ocb ar-

beUiarättninger i riket, oti ärender, som böra till

hälsovården inom fängelserna. Dokte* Wetter-
bergh bar, atom sia verksamhet såsom läkare,

vunnit en stor ryktbarhet, noder pseudonymen
Onkel Adam , såsom en af våra skickligaste roman-
författare, och hans flera orbetee i denna, vitter-

hetsgren, såsom Altartn/tan . Partortadjunkten , m. fl.,

andas alla en ljufbet och mild menniskokärlek,

som isynnerhet gjort dem högeligen omtyckta.

WeSO&rlinar, Atexansler Cletneae, född på
Sveaborg 1796, kapteo .vid Svea artilleri-rege-

mente, lärare vid kongl. högre artilleriläroverket

å Marieberg, samt R. af S. 0., bar genom noter-

lig fallenhet, ett ifrigt studium mf naturen och
anatomien, tamt flera års vistande i Frankrike ocb
Italien, ut biidet sig tiH eo ganska skicklig må-
lare. Han är eo utmärkt siark ocb saker teck-

nare, ocb hans kompositioner ega mycken både
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284 Wettern. Wetsler,

rikhaltigbet ocb omväxling. Eharo förnämligast hi-

storiemålare, bar bao dock afveo på ett beröm-

värdt satt utmärkt sig uti de flesta andra af boo-

stens grenar. Bland bans större stycken bar

isynnerhet Slaget vid Rulsdorff blifvit mycket pri-

sadt.

Wettern, belägen till större delen inom Götba-

land, håller i längd, från Askersund till Jönköping,

12 mil, samt i sin största bredd, från Rösuod till

Motala, 2-£ mil, i areal vidd 1? TV qvadratmil, är

420 fot djup, ocb ligger 295 fot högt öfver

hafvet. Denna sjö bar mest öppna stränder, och

är märkvärdig för sitt stora djop ocb klara vat-

ten, som ofta bastigt öfvergår från en lugn yta

till ett häftigt svallande. Wettern bar sitt utlopp

genom Motala Ström, ocb får sina betydligaste til-

lopp från sjöarna Unden och Wiben. Den enda be-

tydligare ö inom Wettern är Wisingsö, Lax, gädda,

abborre, sik, ål, röding, m. fl. fisksorter finnas

här ymnigt. Städer, belägna vid Wetteros strän-

der äro: Askersund, Wadstena, Grenna, Jönköping

ocb Hjo.

Wetteratedt, Guitsf af, föddes d. 29 Dec.

1776 i Wasa, der bans fader då var landsböfding.

Såsom ett prof af kunglig nåd utnämndes sonen,

vid sex års ålder, till kornett vid lifdragoo-rege-

mentet; men lärer aldrig bafva gjort någon tjenst,

emedan han sjelf vid äldre år fann, att militär-

ståndet icke öfverensstämde med hans lynne ocb

böjelser. I dess ställe ingick ban år 1796 vid

utrikes-expeditionen, ocb faon här rätta fältet för

sin verksamhet. Det var likväl först år 1801,

och efter en utländsk resa, som bao tog afsked

nr krigstjensten , då bao utnämndes till andre se-

kreterare vid utrikes-brefvexliogen, och år 1803

blef ambassad-sekreterare i Petersburg,' en post,

som ban likväl ej innehade mer än i två år, eme-

dan ban år 1805 bemkallades, för att emottaga

befattningen som kabinetts-sekreterare. Lyckan

gynnade bonom så, att ban följande året upphöj-

des i friberrligt stånd, en så mycket större ut-

märkelse för den endast trettioårige mannen, som

bans cbef, den grånade statsmannen Ebrenheim,

icke var mer än baron, ocb aldrig blef mer, ehuru

alla slags värdigbeter och nådebevisniogar regnade

öfver Wetterstedt. Detta skedde isynnerhet efter

revolutionen, då ban utnämndes till bofkansler,

ocb efter kronprinsen Carl Johans ankomst till

Sverige, af hvilken förste ban omfattades med sär-

deles ynnest. Han följde bonom till det namnkun-

niga mötet med Ryske kejsaren i Åbo, samt under

fälttåget i Tyskland, ocb kan anses för själen i

styrelsens system och företag, så vidt denna själ

får sökas utom regentens person. Kallar man ho-

nom den synliga organen för systemet, så torde

man rättast bafva angifvit bans plats. Vid krö-

ningen år 1818 upphöjdes Wetterstedt till excel-

lens, en värdighet, som troligen aldrig förut in-

nehafts af någan bofkansler. Denna befattning

utbytte han, efter grefve Engeströms afgång, mot

atrikes-statsministers-embetet, till bvilket ban i

många år an&etts som. sjelfskrifven. Alla andra

statens värdigbeter hopades på den lycklige gunst-

lingen, såsom grefvetiteln, serafimer-orden, en

plats i Svenska akademien och alla andra akade-

mier, emedan en man, som stod högt i hofvets

ynnest, ansågs äfven stå högt i snillets, konster-

nas ocb vetenskapernas rike, ocb då ban år 1836,

för att stärka sin försvagade hälsa , gjorde en resa

till England och Frankrike, emottogs ban vid bof-

ven derstädes med all möjlig artighet. Hans hälsa

blef likväl icke deraf återställd, ocb han a fled d.

15 Maj 1837, endast 60 år gammal. Historien

skall bedöma bans handlingssätt som statsman; men

som enskild person efterlämnar han minnet af lyck-

liga ungängesgåfvor, humanitet, välvilja och mea-

niskokärlek.

Wetter«tjeraa 9 Nils, son af en röstmästare,

vid namn Måns Björnsson, är ett af de många
exempel, de sistförflutna tvenne århundradena bafva

att uppvisa på personer, h vilka, ehuru de kommit

föga långt pä tjänstemannabanan, likväl blifvit

bågnade med adelskap. Han blef 1704 furir vid

Kalmare regemente, och 1707 förare derstädes,

samt lärer bafva blifvit begagnad på åtskilliga

kommenderingar vid Svenska
t
arméen uti Pohlen,

Lithauen och Ukrän; men några synnerliga tap-

perbetsbedrifter af bonom omtalas icke. År 1709
togs ban till fånga af Ryssarne, men lyckades två

år sednare att rymma ur fångenskapen, ocb med
åtskilliga besvärligheter flykta genom Ukrän ocb

Tartariet till konung Carl XII i Bender, då ban

anställdes såsom sergeant vid de s. k. Benderske

dragonerne. Sedermera blef ban ändlligen 1716

faltväbel vid östra Skånska utskrifnings-regemen-

tet, vid bvilket ban följande året befordrades till

löjtnant. Såsom sådan uppböjdes ban några må-
nader derefter i adligt stånd, då ban antog nam-
net Wetterstjerna ; förut både. ban kallat sig Wet-

terman. Slutligen utnämndes ban 1718 till kap-

ten; men fick redan året derpå afsked. Lång tid

derefter, eller 1740, hugnades han med majors

titel. Han dog barnlös d. 7 Nov. 1749 ocb slöt

således sjelf sin adliga ätt, bvjlken sannolikt är

en ibland de minst lysande på vårt Svenska rid-

darhus.

Wetzler, Petter» son af riksfiskalen Petter

Wetzel, började sio bana såsom kammarpage bos

riksrådet ocb fältmarskalken Simon Grundel Helm-

felt, bvilket ban blef år 1672. Med denne berre

följde ban kort derefter till Pommern, dar ban

med bonom måste utstå många svårigheter, sär-

deles då denne först i Hamburg, ocb sedan deri-

från öfver till England måste undfly i hemlighet

sina hätske fiender. Derefter åtföljde ban Helm-

felt K\\\ Skåne, bvarest ban vid flera tillfallen vi-

sade benom trogna ocb vigtiga tjenster, ända till

dennes död i slaget vid Landskrona 1677. Straxt

derefter blef ban volontär vid lifregemeotet till

bäst, ocb några månader sednare regements-qvar-

termästare. Befordrades vidare 1678 till rege-

ments-adjutant ocb kornett, samt upphöjdes 1685

nti adligt stånd. Först sex år sednare, eller 1691,

blef ban major, ocb 1696 ryttmästare. Under

konung Carl XII:s krig deltog ban icke utan ut-

märkelse nti flera fälttåg, och befordrades til följd
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häraf 1701 till major, samt året derpå till öf-

verste- löjtnant. Stupade slutligen i slaget vid

Pulta va 1709. Han efterlemnade* inga söner, så

att bans adliga ätt utgick redan med bonom.

Vexelbanken» Rikels ständers vexel- ocb 1åne-

bank är egentligen en fortsättning af den onder

Carl X:s regering inrättade Palmstrucbska banken.

Uti 4:de §. af 1668 års riksdagsbeslut förbundo

sig rikets ständer på det kraftigaste, sedan Kongl.

Maj:t redan den 17 September samma år ställt

banken under deras förvaltning,
n
att bankoverket

försvara, beskydda ocb bandbafva, så att den,

som antingen sjelf några penningar i banko in-

satte, eller ock af bvarjehanda tillfälle bekom
deri någon avance, skulle ofelbart ocb utan någon

invändning kunna deröfver efter sitt eget goda

nöje råda." Den 22 September år 1668 utfärdades

rikets ständers förordning om 'vexelbanken i Stock-

holm. Förordningen innehåller 76 punkter, af bvilka

följande, såsom de bufvudsakligaste, må anföras:

Rikets ständer lofvade ocb försäkrade, att bvar

ocb en, som både någon avance i banken, skulle

kunna densamma obebindradt disponera, icke an-

norlunda än hade ban samma penningar uti sitt

eget bus, kontor ocb låda. Til) bankoverkets fö-

rande förordnades sex ordinarie kommissarier, som
i bvarjebanda förefallande vigtiga ärenden skulle

hefva sig vid banden sex af rikets ständers till

den ändan instruerade fullmäktige, bvilka skulle

vara förpligtade dem icke allenast deri med råd

ocb dåd att sekundera, men ock på rikets stän-

ders vägnar hafva öfverinspektionen öfver verket.

Vexelbankens penningar ocb medel skulle för in-

gen del, under bvad pretext det ock ske kunde,

af kommissarierne, fast mindre af någon annan,

röras ocb angripas, eller i handel ocb vandel bru-

kas. Den, som ville assignera på sitt i vexel-

banken insatta kapital, skulle antingen sjelf i egen,

person, eller genom sin skriftliga, med namn ocb

insegel verificerade fullmakt, eller någon i banken

bekänd och i kredit stående man, sina efskrifnings-

sedlar till bokhållaren öfverlevererä. Ingen skulle

ega på en gång inbringa eller assignera mindre än

50 dnkater, 100 riksdaler fn specie, 100 daler

silfvermynt, eller 100 daler kopparmynt, så framt

del icke vore rest af någon insatt summa. Som
vid den tiden fyra slags mynt voro gängse i ri-

ket, nemligen dukater, riksdaler, silfver- och

kopparmynt, skulle ock bokbållarne på bvars och

ens räkning bålla 4 linic-kolumner. Ingen skulle

erhålla besked om en annans partie uti böckerna.

Om någon förändring inträffade på myntet, skulle

dock bvar ocb en få uti banken sådant mynt af

vigt ocb värde igen, som der blifvit insatt o. s. v.

Vexelbanken öppnades den 3 November 1668, och

lånebanken den 12 November samma år. All slags

aedelutgifning var förbjuden, ocb de båda ban-

kerna, bvilka icke blifvit grundade på något af

rikets ständer tillskjutet kapital, utan bvilkas rö-

relse ursprungligen drefs med statens och enskildas

der insatta medel, voro i början helt ocb hållet

åtskiljde. Likväl berättigades, genom en särskild

iostruktion, som ej offentliggjordes, kommissarierne

i lånebanken, "att till dennas nutriment betjena sig

af vexelbankens medel, dock decenti rnodo." Ef-

ter konung Carl Xl:s tillträde till regeringen, ut-

färdades 1675 nådig stadfästelse uppå vexel- och

lånebanken, ocb genom nådig resolution d. 11 Juni

1698 stadgades, att banken dädanefter icke skulle

vara skyldig att gifva sina kreditorer mera nti

intresse än 44 procent; men att de, som voro

bankens debitorer, skulle gifva 6 procent, så att

bankens vinst blefve I \ procent. I sig sjelf var

inrättningen af vexel- och lånebanken verkligen

nyttig för riket. Den beböfvande fann tillfälle att

bjelpa sig på billiga vilkor, ocb den rikare både

ett ställe att utsätta sina penningar. Derigenom,

att kronans inkomster gingo genom banken, inbe-

sparade man kostnaderna för en talrik betjening,

som eljest varit nödig för kassaväsendet. Öfver-

skottet af bankens operationer var icke utan nytta

för kronan ocb riket. Emellertid röja* omisskän-

neligen vid hela denna inrättning tvenne väsentliga

misstag. För$t och främst att förbinda tvenne så

alldeles skiljda inrättningar, som en vexelbank och

en lånebank, ocb för del andra, att omedelbarli-

gen förknippa banken med staten, hvilken sed-

nare betraktade den förras inkomst såsom sin.

En sådan bank måste ovilkorligen sakna en sjelf-

ständig kredit, då man kunde förutsätta, att sta-

ten vid bvarje förlägenhet alltid skulle först anlita

densammas medel. År 1701 fattades först beslut

om transportsedlars utgifvande af banken, då det

förordnades, det i vexelbanken en särdeles räkning

skulle hållas under namn af transporträkning, uppå

bvitken bvar ocb en skulle ega rättighet att in-

sätta reela medel till bvad summa ban ville, dock

ej under 100 daler silfvermynt, på sådana vilkor,

att bonom på den insatta summan en attest, under

kommissariernes ocb betjentes namn skulle blifva

meddelad, bvilken attest sedermera skulle uti han-

del eller till bvarjebanda utbetalningar kunna bra-

kas, ocb transporteras från den ene till den andre,

allenast att sådana transporter, så ofta de skedde,

måtte på sjelfva attesten blifva antecknade under

vederbörandes egenbändiga namn, till dess bättre

säkerhet. Den, som vore innehafvare af en sådan

attest eller transportsedel, skulle ega rättighet

att när som helst, förmedest dess inlevererande i

banken, kommendera penningarna för dera utsatta

belopp.

Vexelkontor, lydande under riksbanken, inrät-

tades redan 1692 i Fablun, 1693 i Götbeborg

ocb 1 694 i Örebro. Man var afven sinnad att på

andra orter inom riket anlägga dylika inrättningar,

men man kom ej till utförandet deraf. Det sär-

skilda af sek reta utskottet år 1747 inrättade ve-

xelkontor, bvars uppdrag var att styra kursen,

förvaltades af fyra personer, som för ändamålet

erböllo ett årligt anslag af en och en balf tunna

guld ocb dessutom tre tunnor guld utan ränta.

På nio år, eller till 1756, kostade detta kontor

riket några ocb tjugo tunnor guld, bvilken kost-

nad likväl var dräglig, emedan under tiden kursen

och myntets representanter höllos någorlunda lika

emot myntets rätta värde. Vid 1756 års riksdag

Digitized byGoogle



286 Wexelktursem. Wextoalna.

togs befattningen med vexelkontoret ifråo dess fyra

förra styresmän och gafs åt fyra nya, meo åter-

ställdes i Joni månad 1756 till de gamle. Desge

emoitogo korsen till 41 mark, ocb förbondo sig

att fälla densamma till 38.} mark-, men mäktade

tvärtom icke bindra dess stigaode, eburo de, med

eo vexelcirkulatioa af 144 tunnar guld, endast på

fyra månader spelade bort för riket inemot 20

tunnor guld. Det var också icke något lätt pro-

blem , att fälla kursen under en fortgående ulgif

-

ing af bankens sedlar, medelst obegränsade fa-

stigbetslån. Under viotern år 1760 anmälte ändt-

ligen vexelkontoret att det icke läogre kunde styra

kursen. Denna både då kort förut stigit från 6 i

till 76 mark; mea sedan riksdagen sammankommit

och fråga Wef om bankolånens indragning föll den

åter i Februari 1765 till 65 mark. Slutligen fö-

reslog kommerserådet Nordencrantz några måna-

der derefter, att vexelkontoret skulle belt och

hållet indragas.

Vexelkurtea på Hamburg, beräknad efter t

R:dr silfver specie, bar på ett århundrade under-

gått mångfaldiga, stundom ganska häftiga omväx-

lingar. Länge uppoffrade man stora summor för

att styra densamma, eburo alltid förgäfves; först

genom den år 1836 införda realisation bar den

kommit till någorlunda stadga. Nedanstående ta-

bell ntvisar det närmare förhållandet i medeltal:

År Mark. Är skin.

1758 utgjorde den 41 1819 utgjorde den 122£
1761 » »*

72 1820 ji » 131

1764 M i»
75 1821 n »i 122

1765 11 »i 65 1822 i« if 124

1767 II i» 42 1826 >i »i 130

1776 f» i» 72 1827 •t w 136

Skilt. 1828 »i fl 126?

1777 •1 »» 45? 1829
19 >f 124t

1789 *t ** 52| 1830 11 ti 1304
1790 »1 »i 47± 1831 n v 140

1808 rt D 54

1

1832 ti n 146£
1809 » rt 60[ 1833 i» it 144^
1810 »» ii 79 1834 i» ii 134|
1811 »> ii 112^ 1835 i» >! 1294
1812 »t ii 89 1S36 •i If

126 %
1813 ii ii 9l£ 1838 n 11 130J-

1814 i> „ ~ 06 y 1840 ii It 128#
1815 /i t> 100 1843

i» fl 130

1816 ti ii 114 1844 »» 1> 129

1817 ii ii 109 1851 fi t 127J
1818 H ii 110

Vexelwndervi«4iiag**»iiilgkapet« Det i Stock-

holm inrättade sällskapet för vexelundervisniogens

befrämjande stiftades år 1822 ocb erhöll år 1830
en egen normalskola med årligt slatsanslag af

2,00,0 Ruk B:ko. Något «öfver 300 barn under-

visas der årligen samtidigt. Omkring två tredje-

ieler af detta antal bar utgjorts af gossar, en

tredjedel af flickor. Med denna skola är Stock-

betas seminarium för bildande af folkskole-lärare

fprenodt, med ett anslag af 500 R:dr årligen.

Genom testamente af framl. re visions-sekreteraren

och riddaren Winckler, bar skolan bekommit ett

kapital af 25,900 R:dr B;ko. Dess rektor ar ut-

nämnde kyrkoherden H:r A. N. Schmidt. Utom

denna skola räknar sällskapet inom bofvodstadeo

21 andra veielundervisningsskolor, bvarest omkriag

2,000 barn årligen undervisas, samt inom stiften

utom bufvudstadeo tillsammans 526 skolor eller,

bufvudstadeos inberäknade, inalles 548 skolor,

bvarest tillsammans 32,890 barn njuta osdemi-

ning.

Wexlooftiie* Jolnsnnea JfAttjnl* son af hospi-

tals-sysslomannen Magnus Petri i Wexiö, föddes

d. II Mars 1583. Sedan han genomgått skolona

i Wexiö och Linköping, for han år 1600 opp till

Upsala akademi, för att der fortsätta sina stodier.

Likväl stannade han icke der längre än till lfi03,

då ban begaf sig utrikes, för att besöka frea-

mende universiteter. Härunder blef han 1610 fi-

losofie magister i Wittenberg. Strax t efter hem-

komsten utnämndes han 1614 till ethices profeisor

i Upsala, bvarefter ban 1624 blef politices et hi-

storiarum professor. Under denna tid 'hade bao

med biskopen i Strengnäs, Laurentius Paulinus, en

på sin tid mycket ryktbar tvist om "Etbica Cbri-

stiana et Aristotelica,
n

bvilken sednare ban manli-

gen försvarade genom tvenne ntgifae, grundlärda

afbendlingar. År 1626 utnämndes ban till iheo-

logie professor. Kand för en skicklig ocb i hög

grad kunnig tbeolog, förordnades ban 1641, på

riksdagen i Nyköping, af drottning Christina till

biskop i Skara, bvarjemte ban utnämndes till tbeo-

logie döktor, samt i sådan egenskap, på drottnin-

gens uttryckliga befallning, blef promoverad af sia

förre vederdeloman , dåvarande erkebiskopen i Up-

sala, Laurentius Paulinus. Såsom biskop visade

han sig synnerligen driftig ocb verksam i sitt em-

bete, samt åtnjöt städse ett utmärkt förtroende af

drottning Christina. Det var egentligen ban, som

genomdref inrättandet af gymnasium i Skara/ hvars

byggnad han medhåll ifver ombesörjde, och till

hvars förseende med skicklige lärare ban använde

ea outtröttlig omsorg. Denne nitiske ocb förtjenst-

fulle man afled d, 3 April 1651. Han efterläm-

nade flera barn, bvilka kallade sig Salaner. Flera

af honom otgifoa latinska dispntatiouer, afhaod-

lingar, ocb äfven större arbetan, vittna om ban*

trägna flit och hans i flera afseenden grundliga

lärdom.

Wexionlus,
;
OIavum Junior» föddes år 1656,

och var en son till politices el historiarom pro-

fessorn i Dorpt, magister Olavus Wexionios, *n

broder till den berömde RlicbaeJ Wexiooias Gyl-

leostolpe. Sedan han med utmärkelse studerat i

Åbo, blef ban förordnad till guvereements-sekre-

terare i Götbeborgs ocb Bobos län, b vilken be-

fattning han måoga år innehade. Hans dödsår är

obekant. Han är en minnesvärd rean, mindre for

de tjonster ban beklädt, bvijka ej voro särdeles

vigtiga, äo för det rum han intager ibland sin

tids ryktbaraste Svenske poeter. Man kan väl

icke nämna honom för ett snille af första rangen;

mea på qvickbetens sida, fastän ej alltid på gransk-

ningens, var han visserligen öfver medelmåtta»-

År 1684 utgaf ban på trycket, likväl utan årtal

och tryckningsortens utsättande, större delen af
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sina skaldeverk , under titel af Sinne-a/Del, dedfce-

rade till bans kongl. bögbet prins Carl; men lät

icke trycka mera in lpO exemplar af arbetet,

hvarföre denna verssamling nomera är en ganska

sällsynt bok. Bland bans utgifna poemer blefvo

isynnerhet fyra mycket berömda: En sjömans old-

gtnhet; Dröm; Melancholi\ samt Dikt om Venus och

Cupido. Utom dessa och några andra längre poemer,

innehåller Wexionii Sinne-afvel äfven en stor mängd
Epigrammer , eller så kallade Poetiska Bi- och öf-

verskrt/ter. Den stränge Hammarsköld finner dock

icke det ringaste värde bos denne poet, ehuru ban

på sin tid var en af de mest omtyckte. Han kal-

lar honom "en tröttsam r immare," och yttrar om
bans verser: "De förråda en synnerlig jagt efter

sentenser, lust att anbringa Franska ord, ocb to-

tal brist på förmåga att koncentrera sig, så att

de icke gifva annat, än en tom och tröttsam läs-

ning. Det långa stycket Melancholi består af de

mest triviala betraktelser ofver tidens förderf ocb

alltings fåfanglighet. Wexionii versform i allmän-

het, öfveralll Alexandrinen, är högst usel, ojemo

ocb tung, ehuru han betjenat sig af alla möj-

liga beqvämligbeter, landskapsuttryck, stympade

ord m. m."

Wexltt, en uppstad i Wärend, enda staden i Kro-

nobergs län, är belägen 500 fot bögl öfver baf-

vet, på en böjd, som sluttar mot en sjö, 12 mil

från Jönköping ocb 8| mil från Carlsbamn, som
år närmaste stad. En liten å, kallad Guldsmeds-

backen, genomflyter staden. Staden hette fordom

Ostrabo, tros bafva varit bebyggd redan före kri-

stendomens införande i landet, ocb då varit huf-

vndort för en hednisk kult På Olof Skötkonungs-

tid nedsatte sig bär S:t Sigfrid, för att arbeta på

hedningarnes omvändelse, och afled här i bog äl-

dre. En källa, kallad S:t Sigfrids källa, der ban

döpt hedningar, visas ännu i Biskopsgärdet, vid

stadens grannskap. Herredagar bullos bär redan

under medeltiden, såsom år 1514 af Sten Sture

d. y. År 1542 höll den bekante Nils Dacke bär

landsting, och Wärendsboerne svigtade då i sin

trohet; men återgingo snart Ull lydnad mot ko-

nungen. Åren 1569 och 1611 afbråndes staden

af Danskarne; men blef snart återuppbyggd. År
1710 samlade Måns Stenbock bär sine Småländske

"gedepoger," för att med deras tillhjälp återtaga

det botade Skåne. Staden bar mångfaldiga gånger

varit hemsökt af eldsvådor. Sådana inträffade åren

1658 samt 1690; efter sistnämnda års brand blef

förordnadt, att stadens tull, accis, boskapsskatt,

qvarofnll m. m. skulle i 6 års tid, samt stadens

mantalspenningar ocb ^riksdagsbevillning m. m. i

3 års tid utgå ocb användas till understöd för

de brandskadade, i mån af deras förlust. Konung
Carl XI boll här år 1692 mönstring. Nya svåra

eldsvådor utbrusto bär åren 1749, 1753 och 1799,

samt i våra dagar åren 1838. och 1843, vid hvil-

ket sistnämnda tillfälle
-J-

af staden lades i aska,

ocb 1 1 40 personer blefvo busvilla. Förlusten upp-

skattades då till 91,036 R:dr b:ko; men genom
insamlingar erhöll staden inom ett år ett under-

stöd af 46,131 Rdr a. m. I April månad 1844

voro gårdarnes antal i staden åter 171; hand-

lande funnos 12, ocb bandtverkare 72. Folk-

mängden var 2,350. Statsbidraget uppgick till

omkring ti,524 R:dr b:ko. 142 tunnl. åker, 250
tnnnl. äng, 302 skog ocb betesmark, inalles 10

hemmantal, tillhöra staden. Handeln idkas mast

med salt, sill, kryddvaror ocb kramvaror, som
hämtas från sjöstäderna, samt med oxar, som upp-

köpas i den kringliggande orten, ocb afsättes i

Stockholm. En klädesfabrik år bår ock anlagd.

Stadens domkyrka är nybyggd 1755, 82 £ alnar

lång, 51j alnar bred, försedd med 19 £ alnar

breda murar, samt ett 80 alnar bögt torn; för

öfrigt utan egentlig byggnadsstil. Munk-kloster,

tillhöriga Cluniacenser- ocb Franciskaner-ordname,

bafva bär fordom funnits, ocb på deras ruiner

bafva biskopsbus och skolhus sedan blifvit byggda.

Nuvarande biskopshus beter än i dag Öst ra bo. Ka-
tbedral-skola bar här funnits allt sedan 1219;

men fördelades vid pass 1643 i trivial-skola och

gymnasinm. Domprosten H. Sjögren har till tri-

vialskolan gjort vackra donationer, samt afven hår

grundlagt en borgarskola, eller den s. k. Sjögren-"

ska läse- ocb arbets-skolan för fattiga barn, hvil-

ken inrättning sedermera af flera enskilda personer

i staden blifvit med gåfvor ocb donationer ibåg-

kommen. Gymnasii-bibliotbeket räknar 10,000 band.

Staden är säte för länets landsböfding ocb stiftets

biskop. Kronobergs läns hospital, samt lasarett

ocb knrbos äro ock här belägna. Länets landt-

bruks-sällskap har ock här sina sammankomster. *

Ruiner efter det fbrdna kronobergs slott ligga |
mil utom staden (se Kronoberg). Kungsgården

Kronoberg är numera anslagen åt landsböfdingen

såsom boställe på lön. \ mil norr ut från Wexiö
ligger hälsobrunnen Evedal (se detta ord). Helt

nära staden ligger egendomen Kampen, der en

strid fordom skall bafva hållits mellan Svenskar

ocb Danskar, ocb der i en äldre tid S:t Sigfrids

3:ne systersöner ocb medbjelpare, Unaman, Vina-

man och Sunaman, skola blifvit mördade. Alltse-

dan 1745 bar bokryckeri funnits i staden. Wexiö
stifts tidning, Wexiö läns tidning ocb Wexiöbla-

det utgifvas derifrån. Staden bar 3 belgonbof-

vuden i sitt vapen. Tillsammans med den kring-

liggande nejden, om 694 tunnland, utgör Wexiö
stad ett regalt pastorat af l:sta klassen.

WexiO Stift innefattar bela Wexiö län (se Kro-

noberg) med undantag af Wirsemms socken, som
tillhör Linköpings, samt Wissefjerda socken, som
tillhör Kalmar stift.

IlTexiO Stift* biskopar. Ehuru somlige räkna

så väl Småländningarnes förste apostel, den helige

Sigfrid, söm någre andre bland kristendomens för-

ste förkunnare i Småland, en Asmund, en Sigvard,

en Johannes, såsom biskopar i Wexiö, kan man
dock icke med skäl räkna stiftets uppkomst längre

tillbaka än från år 1166, då Stenar, som förut varit

biskop i Linköping, men nedlagt sitt embete, af

barm deröfver, att ban icke blifvit utsedd till er-

kebiskop i Upsala, sattes till särskild biskop öf-

ver Småländningarne, bvilka tillförene lydt under

bisboparne i Linköping. Omkring år 1180 öfver-
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gaf denne orolige man äfven sitt nya stift, och

for till Land; men öfvertalades slutligen att åter-

vända, ocb styrde sedan stiftet till sin död, bvil-
,

ken inträffade omkring år 1192. Johannes Ern-

yisslason, af en högtförnäm Svensk ätt, lärer bafva

grundlagt domkyrkan i Wexiö. Hans dödsår är

ej med tillförlitlighet kändt. Gregorius insattes

till biskop 120?, ocb tros bafva styrt stiftet ända

till år 1250, eller deromkring,~då ban skall bafva

aflidit i en hög ålder. Hvad han för öfvigt ut-

rättat 6nnes ingenstädes antecknadt. Forkvidus,

förut munk, aOed år 1260. Asser, valdes till bi-

skop 1261. Uti bans tid afbrändes domkyrkan i

Wexiö, på konung Waldemars befallning, under

kriget moi Danskarne. Han underskref den rykt-

bara Alsnöstadgan. Dog år 1 287. Boetius I, dog af

pesten redan 1291. Hans efterträdare, Magnus, en

ganska myndig herre ocb riksrad, deltog mycket i

de politiska oroligbeter, som på bans tid egde rum,

samt bivistade en mängd allmänna möten ocb sam-

mankomster till sin död 1320. Boetius II, valdes

till biskop 1321. På bans tid fick Wexiö sina

stadsprivilegier. Han afled mot slutet af år 1343,

eller i början af det följande året Thomas Jo-

hanniSy af obekant härkomst, men mycket berömd

för lärdom, både i sin ungdom rest mycket, och

sedan blifvit kanik i Upsala. Som biskop skötte

ban sitt stift med den största omsorg, ocb vid

Wadstena klosters uppförande var ban den, som *

hade mest att göra dermed. Hans dödsår är ej

med tillförlitlighet kändt, men torde rättast kunna

antagas till 1374. Henrik, förut munk, är myc-

ket litet känd, ocb dog 1331. Petrus, från See-

land, tillsattes af påfven emot domkapitlet, som.

redan valt en annan. Han förflyttades 1387 till

Årbus på Jutland, der han sedan en lång frid var

biskop. Dennes efterträdare, Hemming Larsson,

af förnäm ätt och djupa kunskaper, var en bland

sin tids märkvärdigaste män, hvilken både sin

hand med uti de flesta då skeende politiska för-

handlingar. Bland annat deltog ban i Nyköpings

riksdag 1396, ocb uti konung Eriks af Pommern

kröning i Kalmar året derpå. Dog 1411. Eskil

Thorstenssan kom efter honom. Om honom finnes

nästan alldeles ingenting antecknadt. Han afled i

hög ålder 1429. i\tls Bagvatdi sändes 1434 till

det stora kyrkomötet i Basel, tocb blef 1438 en-

hälligt utvald till erkehiskop i Upsala. Lauren-

tius Mwhaelis, vald till biskop 1440, en stillsam

ocb fredlig man, deltog icke uti prest väldes många

strider mot den verldsliga makten på bans tid.

Hans dödsår är ej med säkerhet kändt; man vet

blott att han icke öfverlefvat år 1470. Gudmun-
dus Ntcolai, förut kanik i Westerås och erke-

djekne i Wexiö, bar blifvit berömd såsom en nyt-

tig biskop. Dog 1475. Nicolaus Olofsson-, förut

kanik ocb dekanus, deltog uti de flesta sin tids

herredagar ocb politiska möten. Afled 1494. ///-

V cmar , en from ocb stilla man, blandade sig al-

drig uti sin tid* mänga oroli»beter, och var till

och med den ende katholske biskop i Sverige,

som utan motstånd lät reformationen införas, och
' början ske med antagandet af lutherska, läran.

Hao afled i hög ålder år 1 530. Johannes Botin,

förut kanik, arbetade verksamt för den nya läraas

utbredande bland Småländningarne under sin lång-

variga stiftsstyrelse, och dog 1553. Nicofaus Ca-

nuti, förut skollärare. Uti bans tid lades Kalmare

län med Öland under Wexiö stift. Sednare måste

ban se hela staden Wexiö med domkyrkan läggas

i aska under kriget med Danskarne. Efter att

med otroiig ifver och kostnad bafva uti fem år

arbetat på domkyrkans återuppbyggande, afled ban

i början af är 1576. Andreas Laurentii Bothni-

ensis Bureus, förut kyrkoherde i Gefle, uloämB-

des till biskop af konung Jobao III för sin till-

gifvenbet för litburgien, hvars antagande bao på

allt sätt sökte genomdnfva bland sitt stifts pre-

sterskap. Befordrades 15S3 till erkehiskop i Up-

sala. Nicotais Slephani , förut domprost i Wexiö,

underskref äfven litburgien. Uti bans tid skiljdes

åter Kalmare län med Öland från Wexiö stift.

Underskref Upsala mötes beslut, och afled två ar

derefter, 1595. Petrus Jonce Anyermannus
,

pro-

moverad magister i Jena, ocb kyrkoherde i Ar-

boga. Uti bans tid afbrändes åter Wexiö af Dan-

skarne. Uti sin långvariga styrelse af stiftet be-

römmes han såsom en i hög grad driftig ocb om-

sorgsfull biskop. Död 1630. Nicolaus Krok, förot

domprost, valdes 1632 till biskop, samt visade sig

såsom sådan ganska verksam och skicklig. Under

honom inrättades Wexiö gymnasium. Död 1646.

Johannes Bazius, en from ocb klok man, dog år

1649. Johannes Slalenus, var ganska kort tid bi-

skop, ocb afled redan vid början af år 1651.

Zacharias Lundhergius; under bonom afbrann bela

Wexiö stad. Död 1667. Johannes Bauus Junior,

blef sedan, 1674, biskop i Skara, ocb slutligen,

1677, erkSbiskop i Upsala. Död 1681. Jonas Lau-

rentii Scarinius, utnämnd 1674, död 1687. Canutus

Hahn, dog redan samma år, 1687, då ban blifvit

utnämnd till biskop. Samuel Wiranius, utnämnd

16S8, dog af slag 1703. Olof Cavatlius, död år

1708. Zacharias Fsberg
, utnämndes samma år

som bans företrädare dog; men afled redan innan

ban hunnit få underrättelse om utnämningen. D<i'

vvt Lund, utnämnd 1711, dog 1729. Gustaf Adolf

Humhle, utnämnd 1730, död 17 41. Under bans

tid afbrann Wexiö domkvrka. Erik A/strin. ol-

nämnd 1742, blef 1748 biskop i Strengnäs. Olof

Osander
f
utnämnd 17 49, dog vid bog ålder I7S7.

Olof Wallgvist, afled hastigt af slag år 1800. Fri-

herre Ludvig Mörner , död 1823. Esaias Tetfnér,

död 1846. Chris/ offer Isak Heurlin.

Vextiitflieten i Sverige. Skandinavien anses

ega det mildaste klimat och den största vextiig-

bet af alla länder under en lika bög latitud; men

icke desto mindre står denna vextlighet i afseende

på framalstringen af ett tillräckligt uppehälle for

landets inbyggare på en temligen låg ståndpunkt.

Vid Nordkap eller 71" kan man blott i trädgår-

dar uppdraga potates, brunkål ocb krusbär. VM

Alten, 70°, odlas litet korn; der vexa äfven blå-

bär ocb bjortron : Vid Enontekis, 68° 30', ***

korn or.h rofvor; der räknar man under 30 år 9

gifvande skördar, således nära hvart tredje år.
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Råg epphör att löna odlingsmödao ofvanför 66°.

Hampa »lutar att växa vid samma latitod. Hafra

BMgoar sällan nordligare äo 64°. Fraktträdgårdar

upphöra emellan 64° och 65°. Lio lyckas ännu

i Ångermanland, men förfryser vanligen i Wester-
botten. Kålen knyter icke alla år hnfvnd ofvan-

för 64°. Humle vexer intill 62°. flvete upphör

att med fördel odlas innan man uppnått 62°. To-
bak lyckas sällan norr om Gefle. Eken slutar att

vexa vild derstädes; men förekommer planterad

ännu vid Sundsvall. Intill 63° vexa körsbär, al

och lönn. Intill 62° förekomma ask och pil, in-

till 61° alm och lind. Bokskog vexer icke vild

i Sverige Ofvaoföre 57°, dock träffas enskilda

träd deraf ännu på ett eller annat ställe i We-
stergötbland. I Skåne komma mullbärsträdet, äkta

kastanjen och valnötsträdet ännu fort. Vindruf-

van mognar i drifbänka/ intill 60°. Granen upp-

hör att vexa 3,200 fot nedanom gränsen för den

eviga snön. Sik och barr saknas i vattnen be-

lägna vid denna böjd. Blåbären komma ej väl

fort. Högre går ej björnen. Kärren antaga ett

högst ödsligt utseende. Kornet har upphört att

mogna; men små gårdar, bvilkas invånare lefva

af fiske och boskapsskötsel, finnas ända till 2,600
fot nära snögränsen. Tallen npphör 2,800 fot,

och björken 2,000 fot nedom den eviga snön. Rö-
dingen är den sista fisk, som trifves i så högt be-

lägna insjöar. Ännu 400 fot högre jipp gå buskar,

avartaktigt ris af dvergbjörken ; hjortron mogoa
der, men ej högre. Filfrasen besöker ännu dessa

höga trakter. Ännu i Jämtland är klimatet så fi-

entligt mot all odling, att folket nödgas släpa ibop

på norra sidan af deras små åkertegar stora högar

af ris, för att, i fall vioden om sommaraftnarna

i Augusti månad går på nordligt eller nordvest-

ligt med klar himmel, då kunna antända det mot
natten, för att dymedelst skydda säden mot frost.

Klimatet i sistnämnda landskap år äfven stundom

lika strängt som omkring Torneå, ehuru Jämtland

är beläget trenne grader sydligare; men det lig-

ger tusen fot öfver hafvet, samt nära intill fjél-

len, hvilket är mera än tillräckligt att frambringa

en sådan verkan. Ofta nog är det der så kallt,

att de smärre insjöarna förblifva isbelagda under

bela sommaren, eller att sommarvärmen icke för-

alår till sädens mognande, utan folket nödgas af-

berga henne helt grön, för att icke låta henne

begrafvas under snön. Sådana år kallas derföre

gröna r.

Weynant, Ludvig» _en född Svensk, men, som
for det jnesta lärer hafva uppehållit sig utri-

kes, uppgifves hafva varit en ganska god så väl

porträttmålare, som historiemålare. Han stude-

rade konstfji uti Italien, och uppehöll sig der-

städes en ganska lång tid. Mot slutet af sin lef-

nad vistades han omkriqg åren 1680— 1690 vid

det Holstein-Gottorpska hofvet. Hans taflor ut-

märka sig isynnerhet genom en i hög grad skön

och särdeles naturlig kolorit.

Wi. Så" kallades i fordna tider ett heligt, till nå-

gon gudsdyrkan egnadt ställe, merändels en luud

och en källa, hvarest offer förrättades, och som

WI. m
derföre aasågos allmänt fridlysta. Något tempel

behöfde icke alltid finnas på ett dylikt ställe,

ehnru sådant likväl ofta nog egde rum. Den, som

våldförde en dylik fridlyst ort, afskyddes på det

högsta, och kunde saklöst fallas af en b var. Han

benämndes Wargr i Meum, rånaren i beigedomen.

Emedan tingen vanligtvis nollos på den till offer-

gudstjensten helgade platsen, ansågs äfven den mark,

der de försiggingo, för fridlyst; men då någon

gång ett ting kom i fråga att hållas på någon

ort, der icke ett vanligt offerställe fanns, inhäg-

nades för tillfället en särskiljd, fridlyst plats, hvil-

ken då äfven ficl^ namn af Wi, och som omgafs

med en enkom stängsel af störar och band, kallad

Webönd, inom bvilken tinget hölls och lagliga

domslut kunde fällas. Denna stängsel kunde icke

rubbas eller förstöras, utan att inhägnadens egen-

skap af fridlyst ställe i och med detsamma upp-

hörde. Derföre anföra sagorna äfven på ett ställe,

hurusom en vigtig tvistefråga vid ett ting icke

kom att afgöras, emedan en person, som ville

lägga binder derför, under sjelfva rådplägningen

sönderhögg Webönden, och derigenom upplöste

bela tinget, enär den plats, på hvilken detsamma

varit församlad, genom denna våldsverkan upphörde

att vara vederbörligen fridlyst.

WI» Morra* med Tirserum, en socken i Ydre

härad af Linköpings län, är belägen 8| mil S.S.V.

från Linköping, och tillhör 2 kl. konsist. et patr.

Socknen är 2 mil lång och 1 1 mil i sin största

bredd. Namnet Wi bar fordom betydt offer- eller

afgudabus, och ett sådant bar under hedendomeo

här utan tvifvel varit anlagdt. Den nuvarande

kyrkan är invigd 1775, ocb är 50 alnar lång och

22 £ alnar bred. Den är belägen vid södra ändan

af sjön Sömmen, och år försedd med ett graf-

chor, som kallas Ridderborgska grafven. Två tre-

djedelar af socknen, som ligga omkring Sömmen,

kunna anses för slättbygd; men den öfriga tredje-

delen åt söder har betydlig skog, vidlyftiga ut-

egor och goda betesmarker. Jordmånen är till en

större del svartmylla, och till en mindre del sand-

jord. Boskapsskötseln är bär det väsendtligaste

näringsfånget. Åkerbruk, fiske samt beck- ocb

tjärtillverkning äro binäringar. Säterier i sock-

nen äro: Rtbbtngshof, 2 hemman frälse, beläget vid

Sömmens sydöstra ända, och fideikommiss inom

Ridderborgska slägten; Seana , 2 hemman frälse;

ocb Siövik, 1 hemman frälse. Boställen äro: Norr-

hamra, \ b. kyrkoherde-boställe, med Kämpekulla

eller Kärremåla, 1 b. prestegårds-stom; samt So-

lebo, i b. mönsterskrifvare- boställe. Några ätte-

kullar finnas vid prestgården. Ribbingsbofs egare

innehar patronaträtt alternatift med församlingens

på det sätt, att han den ena gången kallar pa-

stor, och församlingen, efter konsistorii upprät-

tade förslag, den andra. I socknen finnas 33

1

hemman, med 955 inbyggare på en areal af

24,255 tunnl., bvaraf 4,980 äro sjöar -och kärr.

AdrT Linköping och Kisa.

Wi» »ödr», med Djarsdala, en socken i Sevedes

härad af Kalmar län, är belägen I mil N.N.V. från

Wimmeroy, och tillhör 1 kl. koosist. Socknen år

Del. IV. 3 *
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uppfylld ned strömmar, sjöar, berg och niossar.

Jordmånen är i allmänhet klapperaktig, och be-

står på sina stallen i då 1derna af mullblandad lera

eller sand. På skog fir koapp tillgång. Kyrkan

invigdes år 1755, ocb kallades Adolf Fredrik. Be-
tydligaste gården är Ålhult, 1 mtl. frälse-såteri

,

jemte deronder lydande säteri-ladogården Wagel-

hem, \\ mtl., utmärkt för sin präktiga ébyggnad

ocb sina odlingar; godsets fordna säteri-natur bar

blifvit flyttad på Mosstena sätesgård i Bällioge

sockeo i Södermanland, och ett stångjernsbrak

,

med knip- och räckhamrar, bar af general-majo-

ren, baron Pecblin onder sednare hälften af 1700:ta-

let här blifvit anlagdt (se Ålhult). Här, i den

s. k. Brännebro-ån fiones äfven ett pappersbruk

,

samt mjöl- och sågqvarnar, vadmalsstamp ocb

oljeslageri. I socknen finnes äfven ett annat pap-

persbruk, Mariedal , anlagdt år 1815. Griftbögar

hafvä fordom i mängd funnits söder öm Södra

Wis kyrka, och en mängd fornlemningar bafva i

dem anträffats; men denna grafplats är nu jemnad
med jorden. I sydost om kyrkan bar äfven i

forntiden ett fäste varit beläget, bvarom en i fyr-

kant uppkastad jordvall, omgifven af en graf , ännu

vittnar. Kyrkoherde-bostället heter Sund. Foget-

hem och Fornebo äro militärboställen. I socknen

ligger Södra Wi hälsobrunn, opptäckt år 1759 af

prosten Arendt <jrape, belägen i en vacker trakt

vid sjön Krön, och årligen besökt af vid pass 200
personer. Dess vatten berömmes såsom balsamiskt,

och bar visat sig nyttigt mot torrverk, moder-
passion, kolik, båll ocb styng, fallandesjuka

,
gikt,

skjörbjugg, maskar och bosta, samt bufvud- och

öronvérk. Vid en offerkälla på Halsebo egor bar

vidskepelse fordom föröfväts. Om Ivar» udde, se

detta ord. Socknen innehåller 45 £ bemman, med
3,056 inbyggare på en areal af 52,535 tonni.,

hvaraf 5,420 äro sjöar och kärr. Adr. Wim-
merby.

Wi eller Wlbyhyttan* en bergsmanshammare ' i

Tborsåkers socken af Gefleborgs län, bar 2 härdar,

och 449 skepprd 16 lisp:d. 6 marker privil. årligt

smide af eget tackjern, hvarföre bammarskatt ut-

går med 4 skepptd 9 lisprd 19 marker. Skeppar

på Gefle och Stockholm, samt äges af bergsmän

m. fl. intressenter. Smidesstämpeln är V. inom en

ojemn cirkel, eller ock VL inom en krets af

punkter.

liftandet! » J* P.» lerkärlsfabrikör, inlämnade

till slöjdexpositionen i Stockholm år 1847 adertoo

större och mindre, glacerade eller målade och
fernissade lerkärl, hvilka alla befunnos för sina

ändamål vara väl afpassade. Några af samma per-

son då framställda vaser väckte ock väl förtjent

uppmärksamhet för sina sköna former, och H. K.

B. kronprinsen behagade för sin räkning inköpa

5 sådana.

Vlatlkant, kallas i Norrland en studerande, som
far omkring och får understöd för Sin resa till aka-
demien. Denna gamla sed, som fordom var mera
vanlig äfven i Sveriges öfriga landskaper, qvarstår

ännu i Norrland, ocb, sedan en yngling fulländat

sin kurs vid Härnösands gymnasium, plägar kon-

sistorium, jemte rekommendation, gifta honom an-

visning i hvilka soeknar ban får viaticera, flvarje

bonde plågar, enligt Lasstadius, gifva en sådsn

viatikant L2 skillingår, bvarigenom hans reskassa

standom kan växa ända till 700 å 1,000 R:Jr

K:gs.

Iirinbernonlue» Ölan* Pevri, född i byn

Wibberbo i Dalarne écb Hedemora församling, sf

bondeföräldrar, troligen mot slutet af 1400:talet,

lärer först hafva erhållit någon undervisning hem-

ma i föraIdrabuset, men studerade sedermera vid

de offentliga läroverken i Westeras och Upsala.

Med rikligt understöd af sin fader, som lärer bsfVa

varit en ganska välmående bonde, reste ban der-

efter till Tyskland, bvarest ban i tvenne års tid

qvarstannade vid det • berömda universitetet i Wit-

tenberg. Derstädes både haa den lyckan att vissa

en nära bekantskap med tvenne ntmäkte landsnån,

de med tiden så namnkunnige bröderna Olaas ocb

Laurentius Petri Phase, i bvilkas sällskap han fli-

tigt begagnade den ryktbare doktor Martin Luthers

föreläsningar. Därigenom förvärfvade ban sig snart

en grundlig kunskap, så i tbeologi som filosofi,

jemte öfning i predikande. Efter att bafva is-

bemtat djupa insigter i flera vetenskaper, åter-

vände ban till fäderneslandet Redan ganska får-

delaktigt känd ocb berömd för stor lärdom, kal-

lades ban, genast efter hemkomsten, af koaoag

Gustaf I år 1526 till dess bofpredikaot. I deasa

egenskap tjänstgjorde ban uti nära fyra år, bvar-

efter ban, "njlpå erkebiskopen Laurentii Petri gäl-

lande rekommendation," år 1530 blef af konungen

utnämnd till kyrkoherde vid Hedemora församling,

då han således vardt den förste evangelisk-luther-

ske pastor derstädes. Under de många orolighe-

ter, som den tiden voro nog allmänna i Dalarne,

fick äfven denne nyss dit ankomne pastor erfara

en dryg del, isynnerhet lördagen näst före palm-

söndagen år 1531 , under det s. k. klockupproret

Bittida om morgonen nämnda dag ankommo till

Hedemora de upproriske Dalkarlarnes böfvidsmån,

Nils i Söderby ocb Peder Larsson i Bergsång,

med ettbundrafemtio karlar af Tuna ocb Leksands

socknar, samt någre bergsmän, för att plundra

kungsgården i Hedemora, bvilket djerfva steg de

äfven utförde. Härunder var kyrkoherden Olaus

flera gånger nära att blifva olycklig, emedan han

sökte afstyra våldet genom allvarsamma varningar

ocb föreställningar. Sin öfriga tid tillbragte haa

i ro och stillhet, under allvarligt bemödande alt

utrensa de många påfviska villfarelser, som ånnt

i hans församling voro rådande. Han afled år

1541.

WiSjorajslta Santtllen. När Ryssarne på Stan

Stare d. ä:s tidvildt bårjade uti Finland, och ar

1495 belägrade samt voro nära att intaga Wi-

borgs slott, Finlands starkaste fästning, lära de

bafva lidit ett betydligt nederlag, därigenom att

betalhafvaren på slottet, den käcke Knut Posse,

sprängde i luften ett helt torn, som af dem blif-

vit stormadt, och bvilket var uppfylldt af ett start

antal Ryssar. Ingen samtida författare omtalar

väl denna händelse; men många sägner deron
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gbgo öfver hela norden, oeb flera, till en dal

högst vidunderliga berättelser om denna tilldra-

gelse omtalades läage man och mao emellao. En-
ligt en sådan skall Kont Pbsse, då han länge kam-
pat emot Ryssarne, ocb endast hade tvåhundra af

sina krigare qvar, slutligen bafva, förföljd af en,

otalig skara fiender, dragit sig inom Wiborgs mu-
rar, ocb försvarat sig der manligen, från Bfår-

tensmessan till Andersraessodagen. Ryssarne sköto

ofta bresch på murarna; men den vaksamme Posse

lagade dem alltid åter. När han ändtligen såg,

att han icke längre kunde försvara sig, fattade

han ett annat råd. Tillverkningen af krnt var då

för tiden ännu en föga känd sak i norden; men
Posse både inbemtat kunskapen derom på sina ut-

rikes resor. Till sitt biträde härvid begagnade

han en frimodig Svensk krigsman, vid namn Win-
bolth. Medan denne försvarade murarna , satt Knut

Posse vid en stor kokande kittel, eller stötte han

sina pulver uti en ofantlig mortel, till dess han

hade ihopkoka t ett förskräckelsens ämne, som
blott behöfde itändas med en gnista eld, för att

störta omkull hus, torn och murar. Uti en mina

noder ett af tornen på stadsmuren nedsatte han

slutligen den stora kitteln, ocb undervisade noga
en af sina tjenare buru den skulle påtändas, när

han gaf ett visst tecken. Det var om morgonen

på Andersmessodagen, som Ryssarne med stort an-

skri och stötande i basuner bådade sin otaliga bär

till stormnings , samt uppstego med stormstegar på
muren. Då församlade Knut Posse oförskräckt sin

lilla bop inne på borggården, och svängde med
stolthet de Svenska baneren, med S:t Eriks och

S:t Olofs bilder uppå, för Ryssarne, dem ban lät

obehindradt intåga i det ena tornet ocb stiga upp

på murarna. Då tillsade Knut Posse sitt folk att

noga fylla öronen med vax, samt skynda sig nod

i bvalf och källare, för att ligga der till dess de

kände jorden skälfva under sig, och hörde en

knall såsom ett tbordön eller ett åskslag; då skulle

de åter skynda upp med sina svärd till ett nytt

arbete. Så skedde äfven, ocb i sju timmars tid

gaf ban Ryssarne ro att samla sig i tornet ocb

oppstiga på murarna. Slotligen gaf ban tecken,

och eld kastades i kitteln. Det var ett förskräc-

kelsens ögonblick. Hela tornet, hvaruti Ryssarne

oro till många tusen, störtade in, och murarna

däromkring föllo öfver folket. En eldstod med illa

stinkande rök slog upp ur hålan, der kitteln stod.

Detta allt skedde med en knall, så förskräcklig,

att. alla de, bvilka icke både tillstoppat sina öron

och gömt sig noder jordeo, eller voro något för

nära, nedföllo stendöde till marken. De Ryssar,

som icke genast dogo, bortsvimnade åtminstone.

Då gingo Knut Posse och hans tjenare omkring

på föltet och ihjälslogo alla Ryssarne, som lågo

strödda däromkring, till dess bans krigsmän bunno

,

komma fram otur sina gömställen ocb eftersatte

de få Ryssar, som voro ote på fältet och ännu

vid lif, men så förfärade, att de bals öfver hof-

od flydde och lemnade hela sitt läger, der Svea-

skaroe funno ett rikt byte. För denna så kallade

"Wiborgska Smällen" blef Posse sedan vida beryk-

tad, eeb an sägen gick, att Ryssarna Unge sjöngo

i sin litania: "För Wiborgska Smällen och Knnt
Posse bevare oss milde Herre Gud!" — En annan

ännu vidunderligare berättelse förmäler, hurusom

Kont Posse s^ått i nära förbund med den onde,

och af honom fått en dräng, vid namn Smäll,

hemmastadd i all slags trolldom. När nu fienden

. hade så kringvärft Wiborg, att ingen annan rädd-

ning var till väntandes än död eller fångenskap,

ville f Posse veta Sten Stnres mening, om han skulle

få hans tillstånd att bruka sin trollkokning emot
Ryssen eller icke. Derföre gick ban ut med Smäll

på slottsgården, med ett betsel i banden, vid mid-

nattstiden, ocb när ban skakade på betslet, kom
en bäst, mer flygandes än springandes, så att det

bven i lnften, och ställde sig bredvid dem. Smäll

satte sig på den, samt red öfver land och vatten

på tjugufyra timmar till Stockholm, der han stan-

nade på Brunkeberg, likaledes vid midnattstid.

Sände så bud till Sturen, som genast kom dit

opp till honom; men då var hästen borta.
k
Smäll

frågade då, om herr Sten vill tillstädja, att Knnt

Posse med sin trollkokning förstörde Ryssarne, och

frälste sitt folk ur nöden. Efter en stunds be-

tänketid svarade Sturen: "Ja, efter nöden är så

stor, må, det ske nu, men aldrig mera." Derpå

gick Sturen bort. Då skakade Smäll sitt betsel,

hans bäst återkom och förde honom lika fort till-

baka till Wiborg igen. Straxt kokade Knut Posse

ibop den Wiborgska Smällen med stor trolldoms-

kraft, den Ryssarne minnas till evärdeliga tider.

Wiby, med Tangerasa, en socken i Grimstens hä-

rad af Örebro län, är beläget 3| mil S.V. från

Örebro och tillhör 1 kl. koosist. Landets södra

del är upptagen af en höjdsträckning, som utgår

ifrån Tiveden. Skog finnes på vestra och östra

sidorna af socknen; men bufvudnäringen är åker-

bruk, Betydligare egendomar i socknen äro: Wär-
*fa, 3 mtl. säteri ocb 1 frälse, sednast tillhörigt

slägten Zidén; Kör tingåberg , 6 mtl. säteri, tillhö-

rigt en Staaff, samt ilageby ocb Nalaviberg, hvartdera

2 mH. säteri; O/ra och Nedra Odensvi, det förra

2, det sedoare 1 mtl. frälse; Lundby , 1 mtl. krono,

kyrkoherde-boställe; Ybby
%
2 mtl. krono, med bo-

ställen för tjensteman af civilstaten m. fl. Vid

Kong<t-Wa)lby och Odensvi finnas ättehögar och

på Boshälla en fornåldrig skans. Socknen innehål-

ler 110 § bemman med en folkmängd af 3,009

personer på en areal af 27,772 tunnl., bvaraf

1,120 äro sjöar och kärr. Adr. Ramundeboda.

Wiby, annex till Weta, är beläget i f mil V.S.V.

från Linköping. Marken är jemn och radande

jordminen är sandmylla. Ängsmark och skog fin-

nes otillräckligt och åkerbruket är hnfvudoäringen.

I socknen ligger U#eberg, i\ hemman frälse sä-

teri samt flera kronans boställen. På Uljebergs

ägor finnes bränntorf. Ronstenar förekomma bär

på flera ställen. Socknen innehåller 34 \ hemman
med 830 inbyggare på en areal af 5,045 tonni.,

bvaraf 20 äro sjöar och kärr.

lyibyenjiie, Petrus Olal» soo af kyrkoherden

Olof i Wiby församling, föddes d. 22 Sept. 1611.

Sedan ban studerat i Örebro skola ocb på Streng-
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uås gymnasium, begaf bao sig till Upsalä, der

bao 1630 blef student. Promoverades 1642 till

filosofie magister, oeb prestvigdes Aret derpå i

§trengnäs, med kallelse att vara krigsprest. Uo-
der det sedermera följaode Danska kriget tjenst-

gjorde bao såsom general-fält-predikant, ocb efter

dess siat utnämndes ban genast till kongl. hof-

predikant, mot slutet af året 1645. Hans tjenst-

göring vid bofvet blef dock icke långvarig, ty

redan följande året förordnades ban till kyrkoherde

i Köpings lands- ocb stadsförsamlingar, bvarefter

ban 1647 utnämndes till kootraktsprost. Han icke

allenast gjorde sig kand såsom en driftig ord-

ningsman, stor predikant ocb monter umgänges-

man, utan förvårfvade åfven anseende för mindre

vanliga kunskaper. Isynnerhet berömmes han myc-
ket för den lärdom ocb styrka , bvarmed ban 1 649
försvarade sin synodal-disputatiön i Westerås. Han

aBed d. 9 Dec. 1662. Några af hans akademi-

ska dispotationer ocb likpredikningar bafva blifvit

af trycket utgifna.

IWibyffgerå , en socken i N. Ångermanlands fög-

deri, .är belägen vid hafvet, 5{ mil N. från Her-

nösand ocb är regal. Marken är ojemn och mot

bafssidan intages mesta delen af landet af berg

ocb dalar. På sluttningarna af flera öfverst kala

berg ser man löfskog, åkrar, ängar ocb byar om
hvarandra, men dernedanföre dalar ocb små sjöar.

Rådaode jordmanen är lera. Skog finnes somlig-

sfades ymnigt. Utom åkerbrak ocb boskapssköt-

sel äro väfnad ocb hafsfiske allmogens närings-

grenar. Kyrkan ligger särdeles högt och är eo

mycket gammal stenbyggnad utan orgelverk. I

denna socken ligger det bekanta Skutberget, nära

intill landsvägen, bvarät dess sida företer likasom

en slät vdigg\ från foten till spetsen är det om-
kring 400 alnar högt ocb bar något upp i berget

på sidan mot vägeo en öppning eller håla, som
år 15 alnar lång och 3 alnar bred. Socknen in-

nehåller 35 6
|4 oförm. mtl. samt 1,592 inbyg-

gare. Adr. Hernösand eller Bjästad.

Vicken, Henrik von, född i Preussen, samt

son af kongl. Pohlske kammarherren och överste-

löjtnanten Johan von Vicken, var öfverste för

Kronobergs regemente, då ban 1665 förordnades

till kommendant i Helsingborg, och straxt derefter

till kommendant i Halmstad. Han hade redan då

flera år varit i Svensk tjenst, och genomgått de

lägre graderna; men när ban först börjat tjena

Svenska kronan, är ej med tillförlitlighet käodt.

Sedan ban vederbörligen styrkt sin adliga här-

komst, introdacerades ban 1675 på Svenska rid-

darbaset, bvarefter han 1677 utnämndes till lands-

böfding öfver Kalmar län. Transporterades slut-

ligen det ifrån 1679 till landshöfding öfver Elfs-

borgs län, och afled år 1689.

Wickeoberej, Pehr, född i Malmö d. 1 Okt.

1812, död i Pao d. 19 Dec. 1S46, är namnet på
en af de ypperste målare, som nyaste tider fram-

bragt. Allt sedan Sergels tid bar ingen Svensk
konstnär i otlandet blifvit så berömd. Son till

en fanjunkare i torftiga vilkör, var bao under de

sju första lefaadsåren som oftast sjuklig oeb tlo-

• ten inom sig sjelf , fick efter denna tid bättre bilsa

ocb krafter, och erhöll sin första undervisring vid

Malmö; apologistskola , der ban tidigt visade nyc-

ken håg för läsning ocb skrifnjag, men framför

allt för ritning, så att han alltid genast ville af-

teckna bvarje gammalt kopparstick han öfverkon.

Man unnade honom ock att bäroti följa sin böjel-

se, så att ban, jemte den allmänna skolundervis-

ningen, fick taga särskilta lektioner för en ritlå-

rare i Malmö. Genom flit och träget arbete lyc-

kades det bonom att redan i sin födelsestad gör*

några besparingar medelst ritade ocb försålda taf-

lor, så att ban 1831 omsider kunde följa sio 6b-

§kan att genom eo resa till bufvudstaden vidtre

ntbilda ocb förkofra sina anlag för målare-koosteo.

Anländ till Stockholm, hade ban äfven der i bör-

jan ingen annan försörjningsutväg än sin äoso

obemärkta talang, bvarföre han ofta kämpade med

ytterlig brist och alldagliga bekymmer, hvilka väl

understundom sporrade hans ifver, men dock tro-

ligen bidrogo att tidigt ondergräfva bans af os-

turen ej starka fysik. Han måste vid denna tid

anlita stadens klädståndsfruar, att för några riks-

daler afyttre sina anspråkslösa konstprodukter, till

dess ban omsider blef bemärkt inom den i Stock-

holm vid denna tid stiftade konstföreningen och

till följd af professor Sandbergs förord upptagen i

den Anckarsvärdska familjen , samt sålunda på en

gång räddad från näringsomsorgernas tryckande

börda. Nu först framstår ban också som en verk-

lig konstnär af djup poetisk inspiration, hvarom

taflor, sådana som Herdescenen, der eo yngling

blåser flöjt för en gubbe ocb eo flicka; Evas torg

vid Abels död\ Den blinde Oedipe och Antigone m. fl.

bära tillräckligt vittne. Ar 1836 träffad af en

svår ögoosjukdom, företog han samma år, under-

stödd af deltagande vänner, en badresa -till Töp-

litz, der ban också lyckades att blifva återställd.

Genom några vackra prof af sin talang, både ban

emellertid tillvunnit sig uppmärksamhet äfven i

Tyskland, till följd hvaraf ban snart såg sig i till-

fälle att företaga en resa till Paris, bvarest bas

snart blef emottagen, icke blott med bifall, otan

med beundran ocb förtjusning, så ntt ban der i

flera år qvarstannade och omsider afled på Ffan-

syskt område. Bland de taflor han i Tyskland

målade, ocb som vunno eo allmännare uppmärk-

samhet, torde främst böra nämnas: En Dalkart i

vall med får och getter
}

samt Fn tåsande gumma,

hvilken senare inköptes af direktionen vid Leip-

ziger-museum ocb af fremmaode konstnärer åtskil-

liga gånger blifvit kopierad. Han qvardröjde ett

år i Berlin ocb förföljdes sedan . efter sin afresa

till Frankrike, af de Tyske konst bandiarne med

täta beställningar på sina arbeten. De taflor af

Wiekenberg, som på konstexpositiooen i Paris sär-

deles väckte Fransmännens uppmärksamhet ocb be-

undran, voro: EU nordiskt vinterlandskap , som för-

skaffade konstnären en medalj om 20 doksttrs

vigt; Vinterfisket, eo större tafla af lysande och

fulländad komposition, som inköptes of en enskild

Digitized byGoogle



Vleker. Vlcker. 293

bankir för 2,000 francs, och förskaffade sin opp-

bofsman deo stora guldmedaljen och hederslegions-

stjernan; Ueffet a°Hiver, som inköptes af Ludvig

Pilip och fått sitt ram i Loxeroborgska galleriet,

der den flitigt kopieras af oaga konstnärer; Vue

de Hottande, Cabane de pécheur , m. fl. Äfven af

konung Carl Johan blef han no ihågkommen med
en ordensstjeroa. Från Sverige hade man också

dq åt honom anslagit ett stipendium af 2000 R:dr

R:gs; men då hans utmärkta arbeten, bvilka han

- i Paris flitigt fortsatte, gjorde detta understöd för

honom mindre nödigt, begärde och utverkade han

sjelf att detsamma blef honom fråntaget, ocb öf-

verflyttadt på en annan artist. Hans hjelpsambet

mot många behöfvande ocb det understöd han år-

ligen lemnade sin åldrige fader ocb sin mindre

bemedlade slägt, voro också talande bevis på hans

fromma ocb ädla sinnelag. Men ett ihärdigt ar-

bete, oförsigtighet ocb slutligen äfven sorg öfver

en af honom innerligt älskad Spansk sjuttonårig

flickas af adlig familjs plötsliga död, sknlle snart

förkrossa- bans känsliga bjerta och sluta hans

konstnärsbana förr, än ban sjelf och hans vänner

hade förmodat. Ett inre lidande tärde onder de

sista åren alltmera på hans lifskrafter, bvilka äf-

ven det södra Frankrikes varmare klimat, dit ban

på läkarnes inrådan . tagit sin tillflykt, icke mer
förmådde återställa, så att ban i Dec. månad 1846
slutligen afled i Pau. Till sitt yttre var Wic-*

kenberg af medelmåttig och spenslig gestalt, med
ljusblå, glänsande ögon ocb kastanjebront, något

lockigt bår.

Vicker (Vicia) är ett örtslägte, som tillhör de

med ärtbaljor försedda växterna (Legum inösa;), samt

bar parbladiga blad, utan uddblad. Flera arter af

detta slägte ärp numera bos oss allmänna. Bland

dessa åtskiljer man dem, som bafva många blom-

mor på otdragna blomskaft, ocb dem, som bafva

blommor sittande i bladvecket, nästan otan skaft.

Bland de förra äro : Cassubiska vickern , Kråkvickern

(V. Cracca), Tvååriga vicfiern (V. Biennis), Årtlika

vickern (V. Pisiformis), ocb Luddvickern (V. Vil-

losa) såsom foderväxter de anmärkningsvärdaste.

Cassubiska vickern år flerårig, blir 1—2 fot hög,

med krypande rot ocb månggreniga, rikbladiga

stjelkar, som hålla sig uppe utan stöd, samt har

måogpariga blad med små uddspetsade småblad ocb

korta klangen. Den trifves mest i rikets södra land-

skaper; men förekommer företrädesvis på bosk-

bevuxna, bergiga ocb sandiga platser, der den

ofta bildar en tät och jemn vegetatioo. Fröen

mogna i Augusti ocb Septemter. Skoren i blom-

niogeo, ger den ett godt foder. Kråkvickern , som
äfven kallas Fogelvicker och Traoärter, förekom-

mer allmänt på åkerrenar i ängar ocb beteshagar

i bela riket, utom högst upp i Lappland, ocb före-

kommer mest på buskbevoxna ställen, der den

klättrar med sina greniga, skruflika klangen. Roten'

är krypande, och stjelkarna talrika, greniga, kan-

tiga, samt omkring en aln höga. Ärtbaljorna blifva

tomslänga ocb bronaktiga. Denna vickerart trifves

pft all, ej för mycket mager jord, hvars läge ej

är sankt eller för mycket torrt. Den Ir passande

både till grönfoder och hö, och sås bäst i före-

ning med någon högväxande gräsart, för att vinna

stöd ech ej nedfalla till marken. Tvååriga vic-

kern är egentligen från Siberien; men tål väl det

Svenska klimatet, särdeles på en något ler- eller

merge) baltig jord, samt äfven på styf lera; dock

bör läget ej vara sankt eller alltför torrt. Roten

är tvåårig, ocb stjelkarna, sqm derifrån uppskjuta,

blifva ända till 3 å 6 alnar höga, hvårföre växten

inom Sverige äfven kallas Högvicker. Som den

dessutom äfven är tät ocb rikbladig, samt länge

bibehåller sig mjuk och saftig, är den otvivel-

aktigt ett af de mest gifvande och for boskapen

behagligaste foderslag. För att bereda den stöd,

sår man den helst tillsammans med andra växter,

såsom bönor eller råg, ocb den kan äfven nyttjas

både till grönfodring och till bö. Årtlika vickern

har stoodom nära manshöga, fyrkantiga ocb föga

veka stjelkar, med omkring fempariga , något blå-

gröna blad ocb greniga, skruéika klangen. Såsom

vild förekommer den bos oss endast sällsynt; men
trifves helst i stenrös bland buskar, hvarföre den

ock på steniga eller mindre bördiga lokaler i sö-

dra ocb mellersta Sverige sannolikt med största

fördel skulle odlas, f.uddvickern^ som äfven kallas

Lins eller Rågvicker (emedan den är ett vanligt

ogräs bland råg), plägar stundom förblandas med

Kråkvickern; men skiljer sig derifrån genom sin

ettåriga rot ocb färre, mindre greniga och med

mjuka hår beklädda, stundom 2 alnar böga stjel-

kar. Den träffas öfverallt der råg odlas, ocb ger

sannolikt större afkestning än Kråkvickern. —
Bland vickerarter med blommor oästan utan blad-

skaft äro Åkervickern (V. sativa), Häckvickern (V.

sepium) och Bönvickern (V. Faba) de anmärk-

ningsvärdaste, åkervickern är i Sverige allmänt

känd som foderväxt, och förekommer som ogräs

i grannskapet af odlade ställen öfverallt i landet,

med undantag af de nordligaste trakterna. Dess

stjelkar äro kantiga, något håriga, omkring alns-

höga, och kunna ej utan stöd hålla sig fullkom-

ligt uppräta. Bladen äro skiftevisa, ocb bestå af

6— 9 par småblad, som i spetsen äro urnupna och

försedda med en liten utskjutande tråd; klängena

skroflika, vanligen tredelade. Blommorna sitta van-

ligen två tillhopa; bladveckeo ocb ärtbaljorna äro

sabelformiga ocb uppräta. Genom odling förvand-

lad till böstsäde, kallas Åkervickern Vintervicker.

Den bör bafva god ocb lätt redd jord, helst en

lätt lerjord, med ej alltför torrt läge; men trif-

ves ej i stark sand. Vanligen sås den i förening

med hafre, korn eller bönor, ocb gifver ett yp-
perligt foder åt boskapen. Den varar blott ett

år. Till någon del snarlik denna, men med flerårig

rot, förekommer Häckvickern med sina blåröda, i

korta klasar sittande blommor, samt kantiga, glatta

stjelkar, bvilka utan stöd hålla sig upprätt. Bla-

den bestå mestadels af 5 par småblad, som äro

kortuddiga ocb föga urnupna. Ärtbaljorna äro

svarta, ocb bafva äfven svartaktiga frön, som van-

ligen kallas Trandrter. örten förekommer bland

boskar i Ingår och hagar bos oss öfverallt, utom

i de nordligaste trakterna. Den ätes gerna af bo-
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skapen, och trifves nästan öfverallt, der ej mar-

ken är alltför mager eller läget alltför sankt. Sent

om hösten, likasom tidigt om våren finner man
den änoa grön. Skogsvickern (V. sylvatica) och

Buskvickern (V. dometornm) likna mycket Häck-

vickern, förekomma helst bland baskar på bergiga

ställen, och behöfva stöd. På en ej alltför atyf

eller mager jord gifva de ett godt ocb ymnigt

foder. — Allmänt känd, såsom använd till men-
niskoföda, är Bönvickern, afven kallad Wälsk Böna

ejler Bondböna, som ofta odlas i trädgårdar, men
äfven trifves på styf lerjord , och till och med på

mossjord. Den anses härstamma från Persien, och

förekommer hos oss icke vild. Flera afarter fin-

nas deraf, bland hvilka Hästbönorna äro de, som
allmännast hlifvit odlade på åkrar. Växten for-

drar stark gödning, ocb kan äfven nyttjas till

grönfodring, då den skares ang, eller när den

toppas så snart den börjat sätta baljor.

Wickleby* ' en socken inom Ölands S. Mot, är

belägen 3J mil S.S.V. från Borgholm, och tillhör

3 kl. konsist. Marken är jemn, ehuru något sten-

hunden, och skog fattas,, utom litet hassel ocb

törne. Socknen är | mil lång och £ mil bred.

' mil V. om kyrkan ligger Fröbygårda färjeplats,

der marknad hålles i September månad, ocb hvar-

ifrån öfverfarteo -sker till Kalmar län. En häl-

sobrunn, kallad Svartkälla, är här belägen. Nå-
gra små öar i sondet, som tillhöra kyrkan,

kallas Svansholmarna. I byn Carlevi är en run-

sten, som säges vara uppförd till minne af ko-

nung Erik Ejegods tåg till Öland på U00:talet.

Nära Carlevi förekommer ock en tings-cirkel, äf-

vensom vid Skebacken en stor bautasten. Stenrör

ocb griftbögar ses bär på många ställen. Sock-

nen innehåller 16 1 hemman, med 658 inbyggare

på en areal af 7,197 tunnl., hvaraf 8 äro sjöar

och kärr. Adr. Borgholm.

Wickinaii, Daniel, son af kommissions-landt-

inätaren P. Wickmen, föddes i Carlskrona den 9

Aug. 1741, och blef 1765 student i Upsala. Rik-

tade i början sina studier åt den theologiska vä-

gen, såsom ämnad att blifva prest; men egnade

sig slutligen förnämligast åt natoralhistorien och

medicinen, hvaruti han, oaktadt han för sitt up-

pehälle måste sysselsätta sig med enskild under-

visning, snart gjorde sådana framsteg, att han

blef en af förra århundradets utmärktare läkare

inom fäderneslandet. Redan som medicine kandidat

antogs ban 1776 till notarie uti collegium raedi-

cum, samt till botanices demonstrator i Stockholm.

Promoverades år 1780 till medicicine doktor, och
antogs året derpå till sekreterare uti apothekare-

societeten i Stockholm, då han tillika förordoades

att vara fattigläkare på Södermalm, b vilken be-

fattning han innehade till år 1789, då han afre-

ste till arméen i Finland, bvarest han tjenstgjorde

i egenskap af andre fältläkare så länge kriget

varade. Uppförd på förslag till historia) natura-

lis professionen i Stockholm, erhöll hao likväl icke

denna befattning; men blef 1792 befordrad till

proviucial-läkare i Wermland, der ban på egen
bekostnad iståndsatte den förfallna mineral-brun-

nen vid Filipstad. Han afled den 7 November år

1800.

Vites» (Myth.). En af Asagudarna. Han var nu

af Oden och en jätteqvinna, benämnd Grida eller

Gridar. Vidar kallas den tyste Åsen, emedan sa-

gan påstår att ban var stum, eller åtminsto»*

mycket tyst. Han var näst Thor den starkaste

af gudarne. Märkvärdig är sägnen om hans tjockt

sko, hvilken påstås vara sammamsatt af alla de

läderlappar, som man afskär för tårna och hälsa,

då skor förfärdigas. "Oerföre," yttrar Eddan pa

ett ställe,
pmå den, som vill komma Asaroe till

bjelp, icke försumma att bortkasta dessa lappar
,"

ty det är med denna tjocka sko som Vidar skall,

då Ragnarök inbryter, kl ifva på Fenrisulfvens se-

dra käft, och sedermera med händerna rifva sön-

der hans gap. Enligt Asaläran skulle Vidar, til-

lika med Vale, Balder ocb Höder, bygga och bo

på den nyfödda jorden, samt deremollan vistas i

Gimles herrliga salar, sedan Sorturs låga är släckt,

Midgård uppbrändt , ocb Asgård med alla dess go-

daboningar uppgått i rök.

Wlblain (Myth.). Så bette den medlersta af de

tre himlarne. Viblain, den vidt blånande rymden,

var belägen mellan Andlång, som var den lägre

himlen, förenad med jorden genom Bifrost eller

A sabron (regnbågen), och bvarest Asarne hade

sina boningar, samt Gimle, som var den högsta,

der Allfader troddes hafva sin eviga bostad, tet

der de rättfärdiga människorna, tillika med de ef-

ter Ragnarök q varblefne Asarne, skalle njuta en

evig sällbet.

Yidblincle (Mytb.). En jätte, om hvilken Eddai

säger att ban upptog hvalar ur hafvet. Fornti-

dens skalder kallade derföre hvalarae Vidbliades

galtar.

Widbo» med Husby Långhundra, en socken i Seni-

mingbundra bärad, är belägen 3 mil S.O. från

Upsala, 5 mil N. från Stockholm och tillhör 2

kl. konsist. Västra, delen är en sandig skogs-

mark, den nordöstra mera bergland t, uoder det

den mellersta delen bufvudsakligen är jemn, ocb

- synes småningom bildat sig af efterhand iget-

vallade småsjöar. Rådande jordmånen är len.

Större gårdar äro: ISederdnye eller Uppnäs, 2 antl.

frälse- säteri; Norrby, 3 mtl. frälse-säteri; och B•-

sta, i
J.

mtl. krono, prestgård. Socknen innehåller

24 hemman, med 620 inbyggare på en areal si

6,063 tonnland, hvaraf 125 äro sjöar och kärr.

Adr. Stockholm, Wallsta, Mörby.

Vidbränd samt. I ofseende härpå får man asm

stundom på landsbygden höra ett yttraode, tam

erinrar om ett under det katholska tidehvarfvtt

varande förhållande. Till de med mycken högtid-

lighet försiggående kyrkoinvigningarna kom ge-

menligen biskopeo med ett följe af ett stort antal

prester i lysande ståt och skrud. Hvar han for

förbi, strömmade folket mangraunt ur byarna, för

-att skåda gudsmannen i sin härlighet, och blif"

delaktiga af välsignelsen, den han utdelade genom

korstecknet ofver de knäböjande meoniakosksrora*

vid vägen. Derföre voro äfven husen i byarna

alltid torna på folk, der biskopen fur fram; draa-
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gen sprang från sitt arbeta, pigan från sia ko-

kaode gryta, hvaraf anno i dag, när någon mat
bliffit skadad eller vidbränd, of!a skämtvis såges:

"Biskopen har farit förbi \

n

Wfdeklndl, Johannes» hyilken äfven länge

skref sitt namn än Widichinni, än Widichindi, föd-

des 1 620 oti Bro prostgård i Westmanland, hvar-

est hans fader, Widikindos Laurentii, var kyrko-

herde. Hans farfars far, Laurentius, var den för-

sto prost, som sjöng luthersk messa i Munketorps

kyrka, äfvensom den förste, bvilken hade ordent-

ligen laggift hostro. Sedan den ange Johannes år

1640 blifvit stodeot i Upsala, utmärkte han sig snart

genom stor flit och ganska grundliga kunskaper,

bvarföre han äfven anställdes såsom lärare oti det

grefliga Gylleastjernska boset. Vid tillfallet af

drotlniog Christinas tronafsägelsé 1654, höll han oti

Upsala en offentlig oration, bvilken drottningen sjelf

afhörde, och följande året utnämndes han til) eloqv.

lektor vid Stockholms gymnasium. I fullmakten

säges, att han blifvit bos konungen dertill rekom-

menderad, "efter han var af de qvaliteter, att

kunna med nytta brukas i denna tjenst." Efter

tio års förlopp utnämndes han 1665, genom sin

gynnares, rikskansleren grefve Magnus Gabriel De
la Gardies förord, till riksbistoriegraf, och straxt

efter sitt embetes tillträdande började han bufvud-

sakligen egna sig åt en bistorieskrifvares forsk-

oingar ocb arbeten. Förtroendet till hans skick-

lighet förskaffade honom år 1668 riddarbusets

uppdrag att förfärdiga en matrike) öfver de ad*

liga Svenska familjernas uppkomst, öden, m. m.;

men om detta någonsin kom tijl verkställighet,

ar ej kändt. Emellertid arbetade Widikindi på

sina historiska verk, hvilka efterhand lades på

trycket. Isynnerhet var det Gustavianska konun-

gahusets historia, som efter konungens befall-

ning skulle sysselsätta bana penna, och år 1673

kunde han äfven göra hos Carl XI en offentlig

anmälan, hurusom hans historiska samlingar och

arbeten i detta afseende så fortskridit, att en de)

af verket var färdigt. Konongen gaf då befall-

ning, att de redan utarbetade styckena skulle cen-

sureras, för att sedan befordras till trycket. Då
konung Carl XI 1675 kröntes i Upsala, och rikets

ständer voro der församlade, presenterades för

konongen en skrift, hvaruti riksens råd, efter ko-

nungens tanka, begärde för sig och adeln allt för

vidsträckta privilegier. Rikskansleren grefve Mag-
nus Gabriel De la Gardie både namnet för att vara

denna skriftens författare; men Widikindi, som stod

oti synnerlig gunst bos honom , troddes likväl bafva

uppsatt densamma, och derigenom blef han genast

misshaglig. Då hände sig, att Widikindi en gång

satt på källaren i Upsala, och både druckit tem-

ligen mycket. Uti ett rum innanföre källarsalen

satt tillfälligtvis stallmästaren Reutercrantz med
D&gra andra, så att de ganska väl kunde höra

allt b vad som talades i salen utanför. Under det

fria samspråket vid glasen blef Widikindi af nå-

gon tillspord, hvad han tyckte om den nyligen

presenterade skriften. Han svarade, att allt vore

ratt och billigt deruti; men detta svar, som snart

berättades för konungen, hade den påföljd, att

Widikindi dagen efter insattes i fängelse. Hans

arrest lärer dock icke bafva varat särdeles länge.

När han någon tid derefter tillspordes af dåva-

rande professorn Erik Benzelios, huru med hans

fängelse aflupit, säges han bafva svarat: "Inaudi*

tom captivaront, inauditum demiserunt." Efter denna

händelse lärer Widikindi bafva förlorat lusten att

befatta sig med politiska saker. År 1676 gjor-

des allvar med tryckningen af hans konung Gu-
staf Adolfs historia, och kongl. boktryckaren Wan-
kijf åtog sig förlaget, efter öfverenskommelse och

kontrakt derom med kammar-kollegium; men utgif-

vandet afstannade denna gång, med anledning af

Widikindis julaftonen 1678 inträffade död. Han
var en mer än vanligt lärd man, samt icke alle-

nast historieskrifvare ocb vältalare, utan äfven en

vitter latinsk skald. På sin gård Menhammar, ej

långt från Stockholm, författade han sina flesta

qväden. Han både äfven ett för sin tid ganska

vackert bibliothek. Af konung Carl X Gustaf var

han alltid mycket omtyckt, ocb denne kallade ho-

nom ofta sin "filosof." Bland hans utgifna lärda

arbeten märkas isynnerhet: Thet Svenska t Hyss-

land Tijo åhrs Kriigi- Hislorie ; och Herr Gustaff

Adolph» den Andres och Stores, Sveriges Göthes och

Wendes konungs, historia
v

och le/vernesbeskrifning

,

bvaraf blott Första Delen utkom. När denna år

1691 otgafs i felio, bragte den genast både Rys-

sar och Danskar i harnesk, så att konungen snart

fann sig föranlåten att befalla bokens indragning.

Den är således- numera ganska rar. Om Widikindi

lemnat % manuskript till någon vidare fortsättning,

kan ej med visshet Sägas. Arbetet innehåller

för öfrigt ingenting nytt, samt är dessutom för-

fattad t i ett ganska obyfsadt, trögt och obisto-

riskt föredrag. Flere Järde män förordnades af

konungen att Öfverse den utkomna delen, och de

inkommo äfven hied sina påminnelser; men någon

vidare följd hade detta icke. Att emellertid hålla

Wankijfs enka skadeslös for den tryckta delens

indragning, helst bon ingalunda hade någon de) i

författarens oförsigtiga beteende, skänkte konung

Carl XI henne 1,200 daler s:mt af sina egna band-

penningar.

Widesparf (emberiza rnstica), en gångfogel, har

svart hufvud med hvitt eller rostgulaktigt streck

långs hjessan och ett dylikt öfver ocb bakom ögo-

nen; kroppen ofvantill röd- eller gråbrun med
svarta fläckar, under hvit med rödbruna fläckar

på bröstet. Näbben är blek med brun spets och

benen gula. Honan bar mindre rena färger, och

bannens vårdrägt är något olik den ban bär om
hösten. Hans längd är omkring 5^- tum, hvaraf

stjerten utgör 2 tum 3 lin. Han är flyttfogel;

men tillbringar sommaren i de nordligare delarna

af Europa och Asien , der ban isynnerhet uppehål-

ler sig bland videbuskarna. I sällskap med säf-

sparfven förekommer han om våren i trakten af

Torneå och någon gång i April månad äfven på

pilbäckarna i Skåne. Lefver om våren af växt-

frön.

Wldmark» Fredrik Olof, son af handlanden
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296 widoir. Wldrlfc WlliMdssoo.

i Umeå 0. Widmark föddes d. 1 April 1799, blef

efter gjorda stadier vid flernösands gymnasium,
1819 student i Upsala. Undergick 1821 medico

filosofiska examea och antogs 1822 till stipendiat

i fältläkare- korpsen, samt beordrades till tjänstgö-

ring såsom underläkare vid sjukhuset å lägret 1824
i Skåne. AOade 1825 medicine kandidat-examen,

och uppfhttades året derpå till pensionär i falt—

läkare-korpsen, bvarefter han, i egenskap af till-

förordnad bataljons-läkare, bi vistade Wermlands
regementes möte. Sedan han 1829 tagit medicine

licentiat-examen, blef han samma år kirurgin ma-
gister ocb tillförordnad bataljons-läkare vid Hel-

singe regemente. Sedan han 1830 bestridt sjuk-

hus-Jäkaretjenst å allmänna garnisonssjukhuset ocb

följande året tjenstgjort såsom läkare vid invalid-

inrättningen å Ulriksdal, förordnades han till sjuk-

busläkare vid ett kolerasjukbus i Stockholm. År
1832 -åtföljde han, i egenskap af bataljons-läkare,

exercitie- sjöexpeditionen ocb erhöll samma år för-

ordnande att vara bataljons- läkare vid Stockholms

station af Kongl. Maj:ts flotta. Förklarades 1835
vid doktors- promotionen i Upsala för medicine

doktor; men afled redan hösten samma år, allmänt

saknad såsom en utmärkt skicklig läkare, hvilkeo

redan för vä rfvat sig ett så stort anseende, att han

var en af hufvudstadens mest anlitade läkare med
en redan ganska vidsträckt praktik.

Wldolf (mytb). flvem denne egentligen varit,

vet man icke, ty han namnes blott en gång i

Sturlesons Edda, då det står att alla spåqvinnor

härstamma från Widolf. Finn Magnussen uppgif-

ver honom ock såsom alla spåqvinnors stamfader;

men säger tillika att han måste vara identisk med
Vitholf, ett slags trollkarl eller qvacksalvare, som
bodde i en trakt af Helsinglaud, ocb bvilken läkte

sår och botade sjukdomar. Han slog folk med
blindhet, och botade aldrig för goda ord, men för

onda, säger samme författare.

"Witlrer (mytb.). Väderguden, stormframbringa-
ren. Ett af Odens binamn , hvarvid han icke säl-

lan nämndes.

Widrik Wlllandssoii, i sagorna äfven ofta

benämnd Wldgat Welintsnoii , en son af den
ryktbara Waulunder och konungadottern Göthilda,

har blifvit icke mindre berömd än sjelfve bans fa-

'

der. Han säges någon tid haft Willands härad i

förläning. Mest ryktbar blef han genom den skrift,

som kallas Wilkina Saga, deruti bans bedrifter be-
sk rifvas, då han följde konung Tbidrik af Bero.

Andra gamla sägner, och minnesmärken hänvisa på
Skåne och Blekinge, hvarest en konung Tbidrik

säges vid stranden af Ifön bafva haft en borg,
kallad Bra ttingsborg, efter bvilken anno, vid klart

vatten, lämningar skola synas på sjöbotten. Bland

alla konung Thidriks kämpar säges Widrik Wil-
landsson bafva varit den förnämste och den ende
bland dem alla, som vågade anfalla de grymme
jättar, bvilka då för tiden öfvade mycket öfver-

våld. Den ene uppehöll sig i Långeskog i Skåne,
men blef slagen af Widrik efter en bård kamp.
Den andre jätten både sitt bergslott i Bratteskog
i Bohuslän. I nämnda skog skall kan, efter den

allmänna sägen, hafva huserat gräsligen i fentta

år med mord och rån , utan att någon vågade ai-

falla honom. Konung Tbidrik uppmanade till slit

sina kampar att uppsöka denne jätte, ocb med hatt

nedläggande vinna åra och skatter ; men ingen vå-

gade försöket. Slutligen drog dock den tappre

Widrik Willandsson åstad med sitt goda svärd

Minnering, ett af hans faders mästerligaste sraideo,

och uppsökte jätten, som kallas Långben Rese.

På mångfaldigt sätt firade sedan folkvisan i »or-

den denna käcka bedrift. En mycket gammal sang

qväder bärom:

Kung Tbidrik står på Brattiogsborg, han ser sig

ut så vida,

O! hade i dag jag kämpen den, i Brattingsskog

tordes rida!

Det svarade Widrik Willandsson , som var så nö-

dig i bog;

Och väl vill jag vara den förste man, som rider

i Brattingskog.

Ocb Widrik red sig den vägen fram, ban böjde

en visa ocb qvad,

Det hördes femton mil , så långt ut på det salta baf.

Och Widrik rider den vägen fram. Der skogen bai

gjordes honom trång,

Der fann han på det leda troll, som låg både bröd

ocb läng.

Och det var Widrik Willandsson, han fram till

Resen red,

Res dig upp på dina långa ben! Du görs mig oa

visserligeo vred.

Och det var Högben Rese, ban lyfte på sitt

öra

,

Och hvad är det för en liten fogel, mig tycktes i

skogen bura?

Och intet är det en liten fogel, dig tyckes isko-

gen no höra,

Hör är no kommen kampen den, som dig törs

väcka ocb röra-

Här bafver jag legat i femton år, allt på nio

venstra sida,

Da rid bort, fager ungersvenn, om dig lyster län-

gre att lefva!

Widrik kastar sin häst omkring, rider opp på Ri-

sens sida,

Och sönder brosto hans refben sju, derom begyat*

de strida.

Och det var Långben Rese, ban tog sin stålstss;

i bänder.

Slog efter Widrik Willandsson, att stången i

berget rände.

Och det var Långben Rese, han började fast att

jämra

:

No sitter min stång i berget fast, som vore ba>

slagen med bam»»r -

Widrik var snar, och Sky reling blef var, att bi"

sitt svärd utryckt*.

Han högg fem fingrar af Resens hand, ocb dtrtill

med ett styck*,
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WliUmJ*

Bör du, fager uagersv*, viU dar gris* Mig Ull
. fånga,

Du göre del på dia bofmans ed och tåg nig af

ditt

vVMMpotaavii* nr

Och Skymliog, så beter min goda bast, år fälten

af Atles atode,

Hinnering beter mitt goda svärd, år bärdadt i

kämpablode.

Sjolf beter jag Widrik Willandsson, det Baron till

bofs måod jag bära,
Min moder var stolts Bothild, en konungadotter

med ära.

Och dig skall jag hugga, Rese! så små, som löf-

vet det blåser af linde,

Om da mig ej visar det gnid nppå, som do nti

skogen bar inne.

Och Widrik han red, och Resen kröp, dock voro

de lika höga,
Han visade honom så stort ett slott , allt med för-

gyllande flögar.

Ocb hör do* Widrik Willandsson, stig ned ntaf

din bäst,
Och vält en ateo från bergsalens dörr, och tag

det gnidet mest.

Det svarade Widrik Willandsson, ban trodde ho-
nom så illa,

Det plägar ingen kämpe båld sin makt nppå ste-

nar spilla.

Ocb det var Högben Rese, han skalle det gnid

upphämta,
Högg så bonom Widrik ^bufvudet of, det måtte

ban väl vänta.

Sé tog ban Rosens döda kropp, reste den upp mot
en ek,

Red så til! konung Thiderik, sad bonom så under-

lig lek.

Do vänd dig om, konung Tbiderfk, du följ i sko-

gen med mig!
Allt det guld Resen ägde, det vilt jag visa dig.

Och jag skall visa dig det bus, som glimmar i

ljusaode låga,
Ocb der finns inne mera gnid, än femton konun-

gar åga.

Det var konung Tbideriks alla män, när de finge

Resen se,
Si lätt de rände åt skogen in, man måtte väl åt

dem le.

Ocb det var Widrik Willandsson, han talade det

a -i-
a ^ 8Pe:Hor viljen j bida en kämpe god, tören bonom ej

dödan se?
Vid gården Björkebräcka i Bro socken, på utmar-
ken vid vägen nära gården Hallerid på Stångenäs,
visas aenu en stensättning på Resens graf, ut-
märkande hans kropp, tjugo alnar lång, ocb beggo
armarna tolf alnar. Widrik. ögen graf utvisa, i
Wiilands härad mot Blekingska gränsen, der stora
atenar sägas vara resta till minne af booom. fif-

flar en aanan uppgift påstås bans graf ligga ett

• stycke västerut från Uggla** kyrka, der en stor
grafbög finnes med tvenne uppresta stenar, hvilka
inna stå tre till fyra alnar öfver jordytan.

WldeltOOe* med Degeberga, en socken i Gärd.
härad af Christianstads län, är belägen %\ mil 8.

från Gbristianstad ocb tillhör 2 kl. patr. Marken
är i allmänhet jemn och stenfri, och jordmånen
sand- eller grusblaadad. Flera lägeaheter i sock-
nen tillhöra WidiköfU gdteri (se detta ord). Sock-
nen innekåller 21 f hemman med 1,025 inbyggare
på en areal af 10,715 tunnl., bvaraf 480 äro
sjöar och kärr. Adr. Gbristianstad.

Widalidfle, ett säteri om 5^ mtl., är beläget i

socknen af samma namn. Under detsamma lyda

30 mtl. frälsehemman, 69 torp, 4 rojölqvarnar och
1 sågverk. Byggnaden är uppförd i Götbisk stil

ocb bar ett imponerande utseende. Dess 3 vånin-
gar böga hus, försed t med 2:ne runda torn, bvaraf
det ens äger en prydlig spira, samt med en på
4 sidor omsluten borggård, äger allt utseende af
ett slott. Inne på gården är äfven ett fyrkantigt
torn med en trappa till öfra våningarna. Kanoner
bafva fordom funnits i de änne synliga stycke-
gluggarna, som dermed påminna om dea tid, då
de mäktige berrarne hvar för sig befåstade och
försvarade sig inom sina borgar ocb lagarnes kraft
ännu var overksam. Breda vattengrafvar omgifva
hela byggnaden, äfvensom ladugården. Trädgården
upptager 6 tunnl. och är gaoska vacker, prydd
med sköna afvenboks-, tas- ocb granpyramider,
alléer, fiskdammar, lustbus, orangeri, en labyriath

m. m. Aprikoser, persikor, qvitten oeh vinrankor
uppledas vid murarna. Parkerna upptaga flera

hundrade tunnland, och en af godsets seoare ägare,
bofjägmästaren Gbr. Barnekow, har genom plante-

ring af bok och furu till 3000 tunnlands vidd ej

blott förskönat egendomen, utan äfven hämmat den
öfversvämmande flygsand, som förut gjorde betyd-
lig skada. Fiske finnes så väl uti anlagda dam-
mar som i öppna sjön; äfven är här en öfver

balftannat sekel gammal djurgård, bvaruti finnes

dofhjortar m. m. På egendomens rå ocb rör år
ock en ny gård, Segesholm, upptagen, samt är an
ett ganska täckt ställe, med omkring 20 tunnors

utsäde. — Denna ansenliga egendom bar innan år
1280 tillhört slägten Egeside samt derefter intill

år 1599 Brabe-slägten. Sistnämnda år tillföll egen-
domen, genom gifte, befallningsmannen på Lands-
krona slott, Christian Bdrnekow, bvars afkomlio-

gar till senare tider varit i besittning af godset
ntan att det dock varit fideikommiss. Af slägten

Egeside bafva 3 , af Brabe i 2 ocb af Barnekow 8
hitintills varit godsets innebafvare. Godset äges na,

genom gifte, af Rudolf Hodder Stjerosvärd. Allt-

sedan år 1568 bar detta gods ägt patronrättigbet

till Widsköfle, äfvensom till annexet Degeberga se-

dan år 1772. Från äldsta tider ocb intill Henrik
Brahes död 1587 ägde Widsköfle äfven en sådan

rättighet till Sonnarslöfs och Maglebems försam-
lingar, men den förlorade, då, genom någon för-

delning af godsen.

Wldftatero»* en sjö inom Östbo härad, 2£ mil

DeU IV. 38
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lång tth | kil *l*d, ligget 411 tel högt öfver

bafvet Och sitter i eorr och öste* till Wetaateo

socken.

Wiebe*!* CHrleHam Slsjtastttfttd, sM af to

postmästare i Sachséa vid Band Efnsl Miebdl Wio*
bal, födde* den 1 Ang. 1682 oéb började redan

tid fjorton års ålder 1696 tjeastgöra såsom be-

titiar* uti det knrferstliga Brändenbargska stallet

i Berlin. År 1700 blaf baa stallmästare bos mark-

grefvea Filip af Braadeaborg samt befordrades år

1710 till stallmästare och kaptea vid arfprinsen

Fredriks af Hessea lifdragoaregemente, bvarefter

baa bivistade de ati Nederländerna förefallna fält-

tåg och träffningar. Då arfpriaseh Fredrik år 1715
kom til) Sverige, åtföljde baa hoaom såsom dess

stallmästare ocb deltog ati 1716 ocb 1718 årens

fälttåg till Norrige. Utnämnde» 1719 191 boagl.

Svensk bofstallmästare och opphöjdes såsom sådan

år 1727 uti adligt stånd. Stående ati synnerlig

ynnest bos konung Fredrik I, befordrades ban af

denne 1730 till öfverttallmästare på Hestisk stal

Och 1740 till öfverkammarberre. Uppböjdes 1748

till friherre och vid de kongl. Svenska ordnarnas

Instiftande samma är blef baa nämnd till riddare

och Kom. af N. O. Haa afled d. 13 Aptil 1749
baralös och begrofs på konung Fredriks bekostnad

i S:t Gertrads kyrka, då vid hans vapens sönder-

krossande ett liktal hölls af C. A. Rosehadler.

Urtoltiiiafca blodbadet kallas vaaligea uti hi-

storien ett af de vildaste uppträden, som tilldrogo

sig aader konoag Carl X Gustafs blodiga krig ati

tablee. Det ägde ram i början af år 1656» I

Wieloe, ea liten stad nära Scblestska gränsen,

låg den bårdbändte Svenske generalen Wresowitz
med en tämligen stark Besättning, fin hop Pob-
låekar, adelsmän ocb försupne soldater, rotade

Sig faemligen tillsammans, smögo en vinternatt ötf-

ver stadsmararaa, eedböggo de Svenska vakterna

ocb öppnade portarna för den öfriga svärmen,

Bvilken na ohejdadt rasade fram öfver gatorna.

Svenskarne, bvilka ntaa ordning, ea och en i sea-

der, skyndade fram från sina qvarter, blefvo lätt

Afverroånaade och bedhoggne. Vid dagens inbrott

var släden i PoMaekarnes våld. Då begynte de

siaimmånsvaraa undersöka basen, ocb hvarje frem-

Kng, vare sig Tysk eller Svensk, ang eller gam-
mal, man eller qvinna, krigare eller resaade,

alla blefvo ataa åtskillnad fasttagne, misshand-

lade* plundrade och med rysliga plågor tvung-

ne att framlemaa sina undangömda dyrbarbeter,

och slatligea, hvad som var värst, atvräkte

pä gatan för den rasande Pobtska pöbeln. Vid

ryktet om det vaana rofvet både nem)igen fråa

kringliggande byar ocb städer en stot skara till-

strömmat, en vild svärm, väpnad med yxar, liar,

klubbor och slagor. Af dessa blefvo de arme
främlingarna afblädde, pryglade, stympade ocb
slatligea jämmerlige*! mördade. Liken lemaades

till rof för svinen, bvilka man såg frossande släpa

lösryckta menaiskoteminar kring gatorna. Så fort-

gick det i fyra hela dagar* Emellertid visade sig

väl den vilda svärmen både villig ocb skicklig

att fclaadft, me* icke aå att strida. Vid öfver-

rtskavagvj» bada némligeai Wresowita osad 80 9<a>
ske krigare instängt sig på slottet. Detta var i

dåligt tillstånd och PohlacWrne måigfaldiga gån-
ger stackare till antalet, likväl förmådde de icke

att bemäktiga sig det svaga fästet. Ändtligen an-

kom ea Svensk undsättning, hvarvid Pohlackarna

genast skyndade undan, somlige för yttermera sä-

kerhets skull öfver gränsen in i Schlesien, hvar-

ifrån äfven flera af de plundrande voro komna.

Skämmande af hämnd ilade Wresowitz efter. Han
aktade ej det främmande området, utaa bröt in

öfver gränsen, grep en mängd flyende Pohlackar

ocb lät utaa barmbertigbet nedhugga dem allesam-

mans i långa rader, bvarefter baa rnodtomkring

Wieloa uppbrände samtliga slott ocb byar, bvilka

ägdes af plundringens tillställare*

Wieaimnalm» med Blädinge, en socken i Albo

bärad af Weziö län, är belägen 3 mil V.SV. från

Wexiö och tillhör 2 kl. kons. Jordmånen utgö-

res dels af sand, dels af svartmylla. Den nya af

sten byggda kyrkan invigdes 1796, fick orgelverk

1813 och är 46 £ alnar lång och 22 bred; tornet

6) alnar högt. Vid skattehemmanet SkjOfiemöén

visas änna ea pestkyrkogård sedan 1810. Ea
man, som på ett till Carlsnämn väderdrifvet skepp

utan människor om bord tagit en kapprock, skall

då bafva bitfört pestsmittan, bvilken bär rasade

så, att på ett ställe i socknen en bel by utdog

ocb endast ett litet barn sågs springa mellan ba-

sen. Vid skattehemmanet Spånhutt eller Spånghyl-

tan förekomma, enligt Wieselgren , Ruckestenar,

som i Sverige eljest äro sällsynta. På ett berg

med offerkälla, kalladt Glasberget , ofvanom ett "fly*

eller en igenväxt sjö, kallad Pockers hide, ligger

vid sluttningen af en flatbäll en sten, af nära 3

alnars böjd och 14 alnars omkrets, som, ehuru

den väger 3 å 400 skepprd, före år 1815 skall

kaanat makas af ett bara. I närheten deriatill

ligger ea anaan ruckesten, som är 8 alaar i om-
krets och t£ aln hög. Af dessa stenar tog man
orakler på så sätt, att man satte dem starkt i

rörelse, och drog sedaa hastigt banden bort samt

räknade stenens rullningar derefter, tills de allde-

les «fstaunade. Slöts då räkningen med udda , sa

var det ett godt tecken. Wärends arfslag om
qvinnans lika rätt med mannen bar bår af ålder

varit gillande, men bemmansklyfningen likväl ej

derföre gått längre ned äa till fjärdedelar. Nä-
stan alla syskon bland allmogens barn, som hun-

nit mogen ålder, bafva varit bosatta på fjärdedels

hemman. Frälsehemmanet Skjepshutt bar fordom

tillhört rikskansleren Er. Sparre, som blef afrät-

tad 1600, men tillhör nu bönder. Härvarande så*

terier äro HulUngaved och Hästhaga, 1 mtl. hvar-

dera. Sjöar i socknen äro Kölnen, Borratjö och

Norratjö. Hemmanens antal nppgår till 33 f med

ea folkmäagd af 1,496 personer på en areal af

30,202 tonni., hvaraf 1,976 äro sjöar ock kärr.

Adr. Wextt.
Wflll*lj*ra> Detta ati våra äldsta forosagor

standom förekommande namn är ett af de flera

bevis, som af bäfdefbrskningen katt anföras p&fea

Svensk etflyttnings en gång för århundraden UD-
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< baka skedda oedeMtafeg att några af de fiMiga

dalar, hvUfca §jo kernaja» mellan alperna af det

lära Scbweitzetmnd. Stor, nästan till historisk

visshet ifvergående sannolikhet kar dan ejSttiegeo,

att uti vtkiagafardennjia faaeväckaede tidehvarf en

nordisk vikiegaflock kommit aa gåag ända aad Ull

dessa traktar och slutligen for alltid slagit tig ned

der, då daa fana landet ohehygdt ack likaaode

fädernebygden. En af våra äldsta foredordiska

aagor förtäljer oro Ragnar Lodbroks söeer, bara

åe kommo ända till ett ställe, aom hette W/Sfr-

bofg, der böfdiegeo, sam rådda för bergen, beUe
Wi/iii, och efter honom bada borgtea sitt namn.

De mlogo ocb förstörde fästet. Uti Waadtlaed i

8«hwertx ligger äfven att slott, som äaoa i dag
bär namnet Wi/lisburf, ocb i Schweituska forn-

häfder berättas derom, att detsamma omkring år

605 på rainerea af den gamla staden Aveaticam
blifvit oppfördl af eo grefve Viviius, sam gifvit

det namn efter sig.

Wffelluft, ett bärad af Linköpiogt län, innebal-

Jer 8 socknar inom 5 pastorater, nemligea: Ve-
atra Harg, Östra Tollstad med Sya, Weta med
Wiby, Normlösa med Bärberga samt Mjölby. Hä-
radets tingsställe är vid Mjölby gästgifvaregård.

flåradssigilLet visar eo slaga och en tjuga korvis

lagda. Hemmaaens antal utgör 245 ^ med 7,652
inbyggare på en areal af 64,175 hemman, bvaraf

t,095 äro sjöar och kärr. Tillsammans med Wal-
fcebo utgör Wifolka bärad en domsaga.

WSfolåia och Wtslfceba, ett kontrakt af Lin-

köpings stift, innehåller alla sockaarae af Wifolka
Jtärad, jemte sackaaroe Nykil, Gammalkil, Rappe-
stad ocb Sjögestad, Wikiagsstad ocb Ulrika. Af
dessa 10 pastorater äro 9 koosistoriella ocb 1,

Mjölby, patraoellt. Kontraktets folkmängd upp-
går till 14,172 personer.

If/iTores* ett jernbrnk i Hamrånge säcken, bar 4
härdar med 2,533 skepprd 6 lisp:d privil. årligt

amide af eget eller köpt tackjärn, bvårföre häm-
maraka 1 1 utgår med 25 skepp:d 6 lispid 13 mar-
ker. Privilegierade manufaktur-smides-verkstäder

finnas bär, likasom ock vid Wiksjö bruk i samma
aoeken, men begagnas föga. Skeppar på Gefle

och Stockholm. Disponent var år 1845 B. von
Schinkel. Smidesstämpel: D: S: med en krona öf-

ver och inom en cirkel.

Wlajarf (af Vig, strid, dråp) kallades i fordoa

tider den skyldighet, som i främsta rummet till-

jhörde an dräpen mans närmaste slägtioge att ut-

Jiräfva hämnden på bönemannen och dennes närma-
ste slägt. Detta ansågs för det heligaste arf,

ocb att uppfylla det åliggande, som detta arf med-
iörde, betraktades för eo så helig förbindelse, att

den blef för alltid stämplad med vanära, som lem-
ande eo nära fräades död ahämnad; ja, man fin-

nar till och med antecknadt, att söner icke en

gång funno tillstäodigt för sig att dricka graföl

ocb taga arf efter sin fader, innan blodshämnden
för honom blifvit utkräfd, om han fallit för en
annans hand. Sagorna hafva bevarat exempel ef

dem , för bvilka blodshämnden varit en aå helig,

Mftargiflig pligt, att de fråa daa JAgsJa noakn
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förföljt daa wriaaJljldende dråpare* åada till Koa-
stsntieopel, eeb der omsider med beas blod ut-

fordrat hämnden för sina fallne fråeder. Bland fle

många drag, våra gamla nordiska urkunder bevara

på den ifver, hvarmed oppfyUaadet af vigarf på-

yrkades, förtjänar följande att anföras, såsom sär-

deles målaode den allmänna sinnesstämningen i detta

hanseende, Ea man, Hall Gudmundsson, blef drå-

peo af Hereks söner. Då Bard, den äldste af Halls

treooe bröder, någon tid derefter satte sig på Halls

plats, slog modren honom på örat, ocb förbjöd

bonom att sitta der, till dess han hamnat brödrens

död. Detta dröjde icke dessmindre. Den tiden

var det sed, att man lade maten på bordet fjör

gästerna, ty man hade inga fat. En dag fanas

ingen mat framsatt för Halls treane bröder. Slut-

ligen kom dock deras moder Tbsrida in med en

stor oiboge, och sönderdelade den emellaa dem.

Då de förundrade sig öfver denna anrättning, sade

bon: "Icke år den något underligt; eder broder,

Hall, far ea större man, ocb blef likväl spader-

baggen, dock bar jag ingalunda förmärkt att j

förundrat eder deröfver." Sedan lade hon en sten

till bvsrs ocb ens köttstycke, under yttrande, att

de ej voro bättre än stenar, då de icke hämna-

des sin broder, utan endast gjorde sin slägt skam.

Då äntftiigen redo bröderne genast bort och ned-

lade ea af Hareks fränder, till bot för fl* II. Pen
dräpnes närmaste arftagare hade dock alltid rätt att

påkalla siae öfrige fraaders biträde vid bJodsbämn-

deas utkräfvande, em han ej ansåg *ig nog staxjt,

för att kanna öfverviooa och fälla dråparen; men
då denne åter kunde härvid påräkna bistånd ef sin

slägt, uppstodo på sådant sätt ofta dessa förö-

dande slägtkrig, då genom flera mansåldrar en

blodig fiendskap egde rum emellan tvenne ätter,

och å ömse sidor beständigt förnyade mord al-

strade en oupphörligen gällande blodshämnd. En-

dast med blod kunde utgjutet blod i de äldsta

tiderna försonas, så länge Asalåraa berrskade i

norden. Sådan var den allmänna åsigten, om oqk

spår, redan i den äldsta Eddan, icke alldeles sak-

nas af annan möjlig förjikning. Sedan, då kri-

stendomen, försoningens lära, börjat ingjuta sin

mildare anda i lagstiftningen, kunde blodsjiämna-

ren försonas antingen med blod eller böter, efter

hans fria val. Lagarna, för svaga i början att

alldeles förbjuda den sedan århundraden tillbaka

obestridda rättigheten till sjelfbämnd, bvilken till

och med snarare betraktades såsom en belig skyl-

dighet, än som en rättighet, kunde eodast små-

ningom oodergräfva densamma, ocb genom vissa

föreskrifter söka uppskjuta densamma, eller för-

hindra dess tillämpning. Så stadgade Uplandsksr

gen, att målsegenden egde välja, antingen ben

hellre ville hämnas den dräpne, eller taga böter

för bonom af dråparea. Westgöteelagen föreskref,

att dråparen skulle, sedan det af honom begågpa

mordet blifvit å tinget engifvet, genast såsom fred-

lös fly från sitt hem till ödemarken, och ej visa

aig på bebyggda orter. Enligt GotHaodslagen

skalle med bonom Afyen bens närmaste fräpder

flykU till skogen änder fjratio dygn- Jfftp v#e

Digitized byGoogle,



300 Vleja Hk. ******

gifva den första vreden hos bfodsbftmnaren tid att

något svalna. Sedan ett år förlidit efter mordets

begående, kände dråparen åter komma nr skogen,

ocb på tinget erbjuda målseganden böter. Härvid

fick ban ej ofredas, bvarken på stället eller un-

der färden dit och derifrån, ty han ansågs hafva

tingets lejd, och stå under dess beskydd. Emot-

togos icke de erbjudna böterna, var nan förban-

den att åter söka sin tillflykt i ödemarken. Bö-

ternas erbjadande kände föroyas på lika sätt bvart

följande år; men så länge målseganden vägrade

att emottaga böterna för dråpet, var dråparen

fredlös öfver hela landet, och kände saklöst fäl-

las, bvar ban anträffades, atom vid tinget, ty,

såsom Östgötbalagen uttrycker sig, "dråparen kom-
xne aldrig i fred, innan målseganden eller rätter

arfvingen (till den döde) beder för honom." Då
nordbons medfödda stolthet lått uppreste sig emot
den tanken, att en man, som kunde föra sitt

svärd, skulle taga böter för en frändes blod, och

gerna ville betrakta ett sådant steg såsom lågt

och skymfligt, samt dessutom hela slägtens heder

bMfvit förnärmad genom det begåogna våldet, för-

klarade lagen ottyckligen, att den skulle vara "en

oskåmder mann
, som emottog böter för dråp, toge

ban dem än första gången de erbjödos honom,
ocb enligt Westgötbalagen skolle dråparen dessu-

tom, för att fällt fria den förolämpades beder,

med tolf mäo af sin slägt svärja , att ban sjelf

i lika fall skalle taga böter, ocb åtnöja sig med
enahanda upprättelse. Under sitt bemödande att

inskränka de förödande hämndkrigen inom vissa

gränsor, föreskrefvo lagarna sedermera noga,

bvilka voro de närmaste att taga vigarf, och i

bvilken ordning detta rätteligen borde ske, nem-
gen först fader, sedan söner, så bröder, derefter

farfader eller morfader, vidare sonsöner eller dot-

tersöner, sedan brorsöner eller systersöner o. s. v.

Fonnos i lifvet inga så närskyIde af den dräpne,

då skulle vigarf gå såsom allt annat arf.

Vlaja lik. Under katbolska tiden skulle, enligt

kyrkobalkens föreskrift i landslagen, alltid liken

* först högtidligen vigas i dödshuset af presten, in-

nan de fingo utföras till begrafningsplatsen. Den,

som förde ett ovigdt lik till kyrkogården, var

underkastad särskilda böter till biskopen. Vid Gu-
staf I:s reformation 1527 förbjöds väl icke ot-

tyckligen den gamla seden att viga lik; men uti

Westerås Ordonantia infördes dock det stadgande,

att ovigt lik finge saklöst otföras, ebvad kyrko-
balken derom månde säga. Slutligen förbjöds år

1593 alldeles att viga liken, vare sig hemma i

busen, i kyrkan eller i vapenhuset.

Wlajelatjerna, Krlk, son af majoren vid Sö-

dermanlands regemente, Matbias Wigell, föddesår

1654, och ingick vid aderton års ålder, 1672,
såsom korporal vid det regemente, der fadren

tjenstgjorde, hvarefter ban 1674 befordrades till

sergeant vid detsamma. År 1675 ingick han så-

som ryttare under lifregementet, vid hvilket ban

1676 blef vice korporal, ocb bivistade sedermera

under det följande Danska kriget de flesta då håll-

na träffningar och fältslag, uti bvilka alla ban ut-

märkte nig genom etor hurtighet och tapperhet 1

slagen vid Ystad, Halmstad och Lund fick haa flera

hästar skjutne under sig. För sin visade käekhet

befordrad till korporal 1677, deltog ban äfven

med utmärkelse i samma års filtslag vid Lands-

krona, hvarest ban likaledes fick en bäst sig un-

danskjuten, och sjelf gaoska illa sårades. År 1078

deltog ban i undsättningen af Bobus slott och

Cbristianstads belägring. Befordrades sedermera

1679 till qvartermästare, 1694 till kornett, 1700

till löjtnant och 1703 till ryttmästare. Såsom si-

dan upphöjdes ban 1704 uti adligt stånd. Under

konung Carl Xi!:s krig fiek ban åter tillfälle att

med fördel visa sig på bjeltarnes bana. Deltag

med beröm uti landstigningen på Seeland; gjorde

sedan fälttåget till Lifland ocb inåt Ryssland,

samt bivistade träffningen vid Pitzur och offer-

gången öfver Dunaströmmen
9

samt den skarpa

dervid hållna striden. Deltog äfven nti det blo-

diga slaget vid Klissow. Afled år 1707.

Wiarer gpa, eller den Wise, tros bafva varit ea

lagman i Upland, eller Tiundaland, och förmenas

hafva lefvat på konung Ingiald Illrådas tid. En-

ligt mycket gamla uppgifter samlade ban på denna

konnngs befallning landets förnämsta sedvänjor och

dittills brukliga lagar, dem han ristade med ronor

på serskilda spån, bvilka sedermera eammanbondos

efter bvart och ett olika ämne samt kallades lVi-

gers Flockar. Vid Hembringe, nära gamla Upsala,

säges vara den heliga lunden, inom hvilken Wi-

ger Spa i fordna tider hållit ting, och der äntra

finnes en bautesten, som såges vara upprest till

bens minne, med denna runskrift: "Karl lät resa

stenen efter Wiger; ban var Styfbals son." Uti

företalet till den gamla Uplandslagen står: "Lagfas

yrkir var Wigber Spa, bedbin i bednum t iroa",

men det i de gamla tryckta editionerna af samma

lag inom parentes gjorda tillägget: "han var etb-

sändir af Ingiäld Svea honunge", lärer icke finoas

i någon af de nu för banden varande gamla baad-

skrifter utaf Uplandslagen.

Vlejaje, (Fuligola Cristata), en fogel af Dykaod-

alägtet, har temligen stor, vid roten mindre bred

ån hög, näbb, bvit vingspegel, tarsen 1 tum 2—3
linier lång, längre än bal fva mellantån. Hannen

bar en nacktofs, som om våren består i en låag

nedhängande tofs af smala silkeslika fjädrar; nof-

vudet, halsen och bröstet till midten samt bak-

ryggen jemte öfra och nedra stjerttäckarna svarta,

med sköo purpurglans på bafvudet ocb öfra bal-

sen; öfriga bröstet, aidoroa ocb buken äro hvita;

stjerten afrundad, bestående af 14 pennor, oäbbeo

ljusblå, iris gul, ben och tår blåaktiga med svart

simmbud. Om hösten äro färgerna mindre glän-

sande. Viggen tillbringar sommaren i Norrland

ocb Lappland, der ban fortplantar sig vid floder,

åar, kärr oeb bäckar, äfven inuti landet, men all-

tid vid sött vatten. Han förekommer äfven i hela

Ryasland och Siberien, men bar ej bl ifvit sedd i

Norrige. Höst och vår, då han är stadd på flytt-

ning från och till Norden, träffas ban äfven dels

j åar och mossar, dels utanför hafsstränderna i det

mellersta och södra Sverige. Sin vinter tilJbrin-
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gar ban på insjöarna i Sebwelta eller ItaKeo.

Haas föda består hnfvndsaklfgen i Mötdjur, muss-

lor, snäckor, maskar och småfiskar, hvilka ban

ned pilens fart jagar och griper noder vattnet.

Hans k6tt är tranigt och osmakligt, oaktadt ban

plågar vara mycket fet.

Vlgjordstlflen, plägar standom det tidehvarf

benämnas, då folket bär i Sverige begynte be-

grafvas med cbristliga ceremonier i vigd jord, oti

kyrkogårdar, kyrkor eller kloster. Wigjordstiden

anses bafva tagit sin början omkring Stenkils tid,

då den fornt varande så kallade Högåldern temli-

gen allmänt begynte att upphöra öfver större de-

len af landet.

Vielysning, (af vig, strid, dråp), kallades i fordna

tider det offentliga tillkännagivande en dråpare

alltid skalle sjelf göra, genast sedan ban blifvit

någon annans baneman. Det borde nemligen till

den tidens öppna, högsinta tänkesätt, att den, som

gifvit en annan dess bane, sjelf skalle göra drå-

pet kunnigt, annars var det ett "skamligt dråp",

som vanfrejdade mannen. Han borde derföre från

det ställe der dråpet skett, genast gå till närma-

ste gård ocb der gifva detsamma Öppet tillkänna,

så fram t derstädes icke händelsevis voro några af

den dräpnes närmaste slägtingar och vänner inne;

i sådant fal) kände ban gå den gården förbi och

taga vägen till den närmast derintill varande går-

den. Funne ban äfven der för sig fränder af den

döde, då ägde ban att gå till den tredje gården;

men der skalle ban ovillkorligen lysa dråpet, bvilka

män än derinne voro. Han skulle dervid oppgifva

sitt rätta namn och bostad, och icke, såsom lagen

uttrycker sig, svikligeo kalla sig bvarken Björn

eller Ulf, med mindre bans namn verkligen så vore.

Han borde dessutom gifva fullständiga underrät-

telser om sin person, samt äfven säga, bvar han

den sista natten både legat. Denna viglysning

fortfor ännu långt in uti det kristna tidehvarfvet,

till och med efter sedan all sjelfbämnd blifvit ut-

tryckligen förbjuden.

Vigrid (mytb.). En ofantlig slätt, hundrade mil

åt bvarje sida, som Eddan säger. Der skulle A-
sarnes sista strid förefalla, då Surturs kämpar kom-
mo ridande från eldriket Muspelbem.

WiJ» ett jernbruk i Ockelbo socken af Gefle län.

Se: Ockelbo-vet ken.

Wik eller Olshyttan, ett jernbruk i Garpenbergs

socken, bar 1 härd och 450 skepp;d privil. årligt

smide af eget tackjern, bvarföre hammarskatt åt-

går med 4 skepp:d 10 lispund. Skeppar på Stock-

holm. Ägare var år 1845 E. v. Stockenström

ocb medintresseoter. Smidesstämpeln är G. D. inom

eo dubbel cirkel. (Jfr. Garpenberg).

Wik, ett säteri om 3 mtl. i Baliagsta socken af

Upland, skall fordom bafva tillhört lagmaonen i

Tiobondra bärad Israel och bans dotter Rambur-

gis; stenhuset vid gården byggdes af den sist-

nämnda i en besynnerlig stil med 1 1 våningar, hvar-

igenom det liknade ett torn ocb ansågs en tid

såsom1 ett röfvaroäste; Knut Nilsson försvarade

sig hår mer än ett års tid mot konung Gustaf 1,

99m belägrade Astet. Gården ko» sedan i fiat-

herren grefve Gustaf Horns ägo ocb stod då i

många år öde ocb utan tak, till dess hans enkefrn
Sigrid Bjelke lät rifva ner 4 våningar, så att

blott 7 stodo qvar och inrättades till boningsrum;
år 1744 ägdes det af frih. G. G. Liewen, kom
sedan till De Geerska slägten, samt tillföll slutli-

gen genom gifte med en fröken De Geer riksmar-
skalken grefve H. H. v. Essen såsom fideikommiss
och bar sedan den tiden förbi ifvi t inom frih. Es-
senska slägten. Ägarne till Wik och Hammarskog
alternera om patronaträtten till Åker ocb Dalby.

Wlka, med Hosjö kapell, en socken i Koppar-
bergs fögderi af Fablo län, är beläget 1] mil

SÅO. från Fahlun och tillhör 2 kl. koosist. Mar-
ken är mera bergaktig än jemn; jordmånen är på
höjderna grusartad och består i de lägre trakterna

af lera ocb sand. På skog är tillräcklig tillgång.

Kalfbäcksgrufvorna ocb Botolfsbo grufva äro nu-
mera ödelagda; men vid Skinnarängs- och Kråk-
näs-fälten uppfordrades år 1839 2,898 skepp:d
jernmalm. Sjöar finnas här flera, bland dem mär-
kas Rwn, som åtgör nästan hela socknens vestra

gräos; Wiksjon, som genom ett sund är förenad
med Rann; Lungvattnet och Ftsklösen, som genom
smärre åar utfalla i Runn, samt Håttsjön, som ge-
nom ea liten å utfaller i Wiksjön. Vid stranden

af Wiksjön är kyrkan belägen och uppförd af
sten. 1 socknen ligger egendomen Rankhylton (se

detta ord) samt Hayelsnds, med vacker åbyggnad,
äfvensom Staberg, med qvärn, såg, kopparbytta,
och tréskmachin. På egendomen Diskar[vet i denna
socken har skalden G. Stjernbjelm blifvit född.

Hemmanen i pastoratet äro till antalet 51 £, hvar-
ibland 20 £ frälse, \ krono och 30 skatte. Folk-
mängden (Hosjö inberäknadt) utgör 1 ,684 personer

på en areal af 44,920 tunnl., bvaraf 8,500 äro
sjöar och kärr.

Vikakoa» Så kallades den Svenska missionens i

Amerika hufvudkyrka, bvilken låg en balf mil

ifrån nuvarande staden Pbiladelpbia ocb bvilken

hade till annezer tvenue mindre kyrkor Kingsessing

och Uppermerian. Ännu år 1700 räknade denna
Svenska församling omkring 1,200 personer; men
efterhand aftog modersmålets bruk derstädes allt

mer och mer, hvarjemte församliagsmedlemmarne
delade sig i skilda partier såsom Hernhutare och
Metbodister. Efter medlet af 1700-talet hölls nä-
stan aldrig Svensk gudstjenst uti Vikakoa , om icke

undantagsvis då någon gång resande landsmän vi-

stades der.

Wikbolandet* Med detta namn betecknas den

balfö inom Östergöthland, som omgifves af bafvet

samt hafsvikarna Bråviken ocb Slätbaken. Detta

distrikt utgör en jemn och fruktbar sädesbygd,

samt innefattar Lösings, Östkinds och Bankekinds

härader. De båda sistnämnda häraderna utgöra

ett eget prosteri, kalladt Wtkboland* eller öst-

ocb Björkekinds kontrakt, som innehåller 8 pasto-

rater, nemligen Östra Stenby, östra Husby, Bä-

radsbammar och Jonsberg, östra Ny och Rönö,

Kuddby, Å, Täby och Konungssund. Fyra af des-

sa pastorater äro koosistoriella ocb de 4 öfriga
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rogala. Fettmängden i WikJmtaida koatankt upp-

går tiM 9,603 persootr.

Wlken eller WttieD* Bybon, ett annex till

Wäsby, är beläget vid hafvet, I { mil N.N.V. frio

Helsingborg. Socknen har 102 gatan**, 1 akatt-

lagd vattenkvarn och utgör egentligen ett ganska

betydligt fiskläge, der äboarne drifva fiske efter

aill ocb annan saltsjöfisk, som der fångas ganska

ymnigt. Åkern är för öfrigt ganska obetydlig.

Hemmanen äro bär till antalet i J med en befolk-

ning af 652 personer.

VlklnajafMrderoaw Så benämnas i vår äldsta

historia de beständiga till styrka och omfång oupp-

hörligen tilltagande härjningståg till sjös, h vilka

noder en tidelängd af flera årbondradea gjorde

icke allenast alla nordiska rarvatten i högsta grad

osäkra, ntan slutligen blefvo ett förfärligt, all-

månt plågoris för bela det södra Europa. De upp-

stodo efterhand och hade sin grand oti nordboar-

nas förkärlek för färder till sjös, bvilken befräm-

jades dels af den fullkomliga bristen på banade

vägar, som länge rådde inom deras länge föga

uppodlade och glest bebodda länder, dels af de

många kaf, sjöar och floder, hvilka på alla sidor

fnnnos och så väsendtligen underlättade all ge-

menskap sjöledes. Länge utgjorde de sedermera

så beryktade vikingafärderna blott enstaka Ulltag

af några vid haf&kosten boende nordboar, hvilka

då och då företogo en utfärd för sitt nöje, eller

för vinnande af ryktbarhet och byte, men der-

emellan vistades hemma på sina gårdar och skötte

fredliga värf. Mot slutet af femte årbundrodet

åter, omkring den tid vid pass, då konung Hug-
leik satt såsom stolkonang i Upsala, begyate mera

allmänt ett annat slags vikingar uppstå när i nor-

den, hvilka allt mer och mer betraktade vikin-

gafärderna såsom sitt egentliga yrke. Desse, hvilka

snart nog ansågo sig såsom de enda rätta vikin-

garna, lågo beständigt ute på sina bärskepp så

länge sjön var uppe, foro från den ena kusten

till den andra för att göra så kalladt strandhugg

och taga byte, öfverföilo och plundrade alla han-

delsfartyg de kunde anträffa, slogos med andra

vikingar ocb tvingade dem under sig, om de ej

förmådde göra motstånd, samt voro till alla delar

hvad man i senare tider kallat sjöröfvare. Deras

höfdingår, hvilka oftast icke hade bvarken land

eller gård, benämndes sjökonungar och deras rike

var det vida bafvet. Stundom bände dock att en

djerf sådan böfding styrde till ett land som var

kändt för att hafva en fredlig och okrigisk ko-
nung, angrep denne med sitt vilda följe och, om
aegern gynnade företaget, upphäfde sig till regont

öfver det eröfrade landet. Sjökooungarne och deras

följeslagare sökte utmärka sig genom en högre

grad af mandom och ett ytterligt förakt för allt,

som kunde tydas såsom veklighet. De sofvo ej

gerna i bädd änder sotad ås, ntan hvilade helst

på bänkarna i sina skepp med svärdet vid sidan;

de ingingo icke äktenskap ocb fördrogo aldrig

det husliga lifvets stilla enformighet. Då do stun-

dom gingo i land för att deltaga i något gista-

bid, sntto de alltid i na flock för jig sjelfva på

aJmken ook drneka, icke nr det vanliga horset,

ntan or en gemensam bägare, som gick emellan

dem nr hand i hand, aamt kunde aldrig förmås att

såsom annars var sedvanligt , sitta vid fruntimrets

sida ock dricka tvemännings med dem. Deras hall

lefnad var en kedja af oupphörliga äfventyr, brag-

der och faror; aegra eller dö bvarje dags lösen;

med ett ord, de framställde i alla afseendea en

bild af den råa kraften. Då de nordiska vikinga-

färderna voro i sin fulla fart, kringsvärmades h?arje

sommar Östersjöos ocb Nordsjöns alla kuster af

desse öfverdådige och bärjningslystne fribytare.

Ett bland deras förnämsta stamhåll var den Bo-

huslänska skärgårdstrakten, det fordna Alfbew

kuster, hvarest alltsedan de äldsta tiderna en lif-

lig handel drifvits, och der troligen det vilda vi-

kingalifvet ursprungligen uppstått. Der, uti den

så kallade Wikcn, på Brännöarna och Elfvaskäres,

fonnos talrika, mycket beryktade vikinganästen så

långt tillbaka som sagorna minnas, ocb derifrån

ntlupo ständigt vikingaflottor, isynnerhet kring

Vesterhafvet. Att VMoarna varit de första vikin-

gar, ocb att hela benämningen på sådant sitt

uppstått förefaller åtminstone vida mer sannolikt,

än öfriga gissningar, såsom t ex. att vikingamas

namn uppkommit af ordet vig, det fornnordiska

uttrycket för all slags strid, eller af vik, enedaa

dessa sjöröfvare ofta plägade ligga med sina skepp

dolda inom någon lämplig hafsvik , för att lära pi

förbifarande handelsfartyg. Från Skåne drogo af-

ven många vikingar ut; ännu flera från Blekioge,

hvars vilde innebyggare, de så kallade Pleichia-

nerne, redan i äldsta tider voro kände såsom arge

sjöröfvare. Ön Gottland var beständigt ett till-

håll för djerfve vikingar. Uti Sveaskären, isyn-

nerhet uti det af en mängd vikar och vattendrag

uppfyllda Södermanland var ett annat bufvudsäto

för Östersjöns vikingar. Uti dessa bygder, kfilka

ännu i sin benämning bevara minnet bäraf, sti

Wingåker, det fordna Wikingakir, hvars gränser

i äldre tider sträckte sig vida längre än nu, fon-

nos af ålder talrika, vida beryktade och mycket

fruktade vikingabot. Ehuru det gamla vikingalif-

vat i allmänhet endast var ett fullkomligt sjöröf-

veri, visa dock flera drag uti de gamla sagorna

att äfven mera adelsinnade vikingahöfdingar fon-

nos, hvilka endast kämpade för äran och för he-

derligt krigsbyte, som blott slogos med andra vi-

kingar eller förde öppet krig mot något laode ke-

nnng, samt ansågo för nesligt att plundra våra-

lösa köpmansfartyg; men dessa larn dock blett

konnn betraktas såsom några sällsynta, hedrande

undantag från det vanliga förhållandet. Lange

företogos de vanliga vikingatågen icke med något

synnerligt stort antal bvarken af skepp eller man-

skap; de kunna således ingalunda jemföres ned

senare tiders krigstag, deri ordentliga bårar upp-

träda. Äfven de större vikiogaOottorna bestodo

vanligen icke af mera än femton till tjugo skepp,

ocb då på bvarje skepp räknades sextio, högst

etthundra man, utgjorde hela styrkan endast emeJ-

laa ett och tvåtusen krigarn. Högst aå stort var

i allmänhet äfven ntmårktn konungars krigsmakt
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hade ofta ej öfver fyra till fem skepp oeb ett

följe ef blott två til) trehundra man. Allt gick

of på ett of&rmodadt landstiga oeb plaodra på
någon ort, der icke ett alltför stort motstånd var

•tt råeta, samt att, sedan tillräckligt byte blifvit

**£**> genast draga derifrån till ett annat håll,

för att der förnya samma upptrade. Dröjde vi-

kingabopen händelsevis längre tid qvar på något

ställe, inträffade ej sällan att folket i det kring-

liggande landet bann samla sig till så stort antal,

att det knnde å sin sida öfvermanna de fremmande

bärjarne och återtaga det gjorda bytet. Sedan

te nordiske vikingarne uti öfver trehundra år blott

tidtals oeb med ringa styrka oppträdt på spridda

ställen, efter en kortare tids plundring oeb härj-

ning snart åter dragande otur det af dem hem-
sökta landet, började efter år 836, då de isyn-

nerhet vände sina sjötåg mot England, deras anfall

blifva både tätare och allvarsammare. De begynte

komma med allt större styrka, och ändamålet med
teras besök upphörde efterhand att endast vara

tillfällig plundring. Verkliga eröfringar af länder

och fremmande folks fullkomliga onderkufvande

åsyftades alltmer oeb mer dermed. No, säger en

Bngelsk kröaikeskrifvare, utsände den allsmåktige

Guden otaliga svärmar af högst grymma hedniska

folkslag, Daaskar, Norveger, Göter, Svear m. fl.

hvilka under mera än tvåhundra år oupphörligen

anfallande England från alla sidor, i detta syndiga

land öfverallt dödade menniskor och boskap, sko-

nade bvarken värnlösa qvinnor elfer de späda bar-

nen. De sköflade oeb brände allestädes dit de

kommo, så att de tycktes vilja i grand förderfva

hela landet. Skildringarna af deras vilda framfart

äro förfärliga. Det betade till ingenting, yttra

samtida Engelske författare, att besegra dem, ty

lyckades man äfven att öfvervinna dem på ett

ställe, visade sig snart nya flottor oeb talrikare

vikingabopar i andra trakter. Drogo Englands

konungar att försvara rikets östra del, skyndade

sig, innan de hunnit anträffa de fientliga skarorna,

ilande budbärare efter dem, sägande: Hvart, o

konung! drager du? se, faedningarne, som med en

oräknelig flotta landat på rikets södra kost, härja

redan der städer och byar, samt förgöra på sin

våg allt med eld och svärd. Och då på samma
gång dylika olycksbådskap kommo från norr och

ester, misströstade man snart om landets rädd-

ning. Förskräckelsen för de vilda nordboarne, de-

ras öfverdåd och grymhet afmåles med de lifliga-

ste färger. Allt motstånd var förgäfves. En ende

af dem, beter det i den tidens krönikor, bvari

bittert klagas öfver landets stora nöd oeb våda,

drifver ofta på flykten tio fiender oeb stundom ännu

flere. Deras armod gör dem oförvägne, kriogsväf-

vandet hit oeb dit gör att man omöjligen vet bvar de

bestämdt kunna träffas, och om de komma i någon fara

gör förtviflan dem oöfvervinnelige. Ingen sko-

nas af dem förrän de gifvit sitt löfte om fred.

Vikingafärderna uti sin slutliga största utsträck-

ning voro de onder namn af Nordmaeaatågen

ryktbara härjningar, bvilka uti nära att belt år-

kundmde uppfyllda attra Europa* Kader med Nåd
oeb fasor.

VfUtnejav&rd, kalladas onder hedniska tiden en
bland do förnämsta befålbafvarae bos vara fordne

konaagar. Han förde en slags uppsigt öfver de
allmänna vikingatågen, samt ägde isynnerhet att

hålla noggrann vakt öfver vissa hamnar och skar,

som företrädesvis tjenade till vikingarnes tillhåll.

När konungens flotta utlopp var haa den förnäm-
ste mannen derpå, anförde tåget

f gaf befallning

om stagtningar och landstigningar, samt vidmakt-

höll ordningen bland skeppsfolket; han var såle-

des dea tidens amiral.

Wlklnejeatad, en socken i Walkebo härad, är

belägen 1 mil S.V. från Linköping och tillhör 2
kl. konsist Jordmånen år styf lera och åkerbruk

är bufvadnäringen. På äng och mulbete är knapp
tillgåag oeb skog fattas nästan alldeles. Socknen
bar varit berömd för sina slöjdare, snickare, bygg-
mästare och stensättare. Gårdar i socknen äro:

Sköklstad, Jsarp och Opptunda, hvardera ett mtl.

frälse-säteri, det sistnämnda år 1611 tillhörigt

kommendanten i Kalmar, Christer Some; Sörstad,

3£ mtl., samt Gismestad och Nyble, hvardera 3

mtl. frälse. Sedan år 1768 har socknen gemen-
sam kyrka med Rakeryd, som fordom utgjorde en

egen socken. Vid stora landsvägen från Linkö-
ping ligger bär Bankebergs gästgifvaregård. Ätte-

kullar och hallar utan runor finnas hår på flera

ställen; äfven har man på flere ställen i jordbryoet

funnit breda stenläggningar, som synas antyda att

denna socken, sannolikt före digerdöden, varit

folkrikare och tätare bebyggd. Den innehåller nu

47 hemman med 1,050 inbyggare på en areal af

8,146 tunnland, hvaraf 60 äro sjöar och kärr.

Adr. Linköping.

Wilflom» annex till Sjonbems socken på Gottlaod,

är beläget 2£ mil S.SjO. från Wisby. Socknen
innehåller ?£ mtl. med 218 inbyggare på en areal

af 4,050 tunnland, bvaraf 520 äro sjöar och kärr.

Adr. Wisby.

Wlhmeut, Jehan Henrik* Redan vid utbrot-

tet af 1742 års krig utfärdade Ryska kejsarinnan

Elisabeth till Finska nationen ett manifest, bvar-

nti bon uppmanade densamma att befria sig nr

Sveriges välde oeb jarisdiktion, samt lofvade Fin-

narna sitt beskydd om de ville uppsätta sin egen

regeringsform såsom ett af ingendera granostaten

beroende land. Vid fredens ingående år 1743 af-

stannade väl denna plan; men tanken på Finlands

ajelfstäodigbet synes snart åter bafva uppdykat i

några oroliga bufvoden. Gamla handlingar intyga

att en attaché vid Ryska legationen i Stockholm,

vid namn Stmolto, åren 1750 och 1751 arbetat

för Finlands oberoende. Med tillfajeJp af flere per-

eooer, och Mand dem en bäradshöfding Wikmen i

Finland sökte baa uppväcka missnöje bland Fin-

narne och för dem oppdoka sjelfständigbetsplaner.

Afsigten var, att storfursten Carl Petter Ulrik

skalle blifva deras kooung under Ryskt beskydd.

Den ransakning, som i anledning af denna sak an-

ställdes med Wtkaian, synes bafva blifvit •heeaiig-

aitleo; men or jaMitie-mvtsioneos protokoll oeb
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registrator har dock Oljande bfifvit upplyst. Re-
dan år 1748 anklagades bäradsböfdingen i Stor-

Savolax J. H. Wikman af laadsböfdingen, aaroa

Henrik Fabiaosson Wrede att tå väl sjelf som ge-

Don andra bafva sökt oppreta och uppvigla all-

mogen till missnöje mot landsböfdingen och kroao-

betjente samt att med sidvördnad bafva bemött

länets styresman m. m. Sedan en undersökning

öfver Wikman med anledning faäraf af Åbo bet-

rätt på kunglig befallning blifvit påbörjad, rymde

denne öfver gränsen till Will manstrand, men åter-

kom år 1749 i Jnni månad på lejd, bvarefter ran-

sakningen ånyo företogs, men ntdrogs på tiden

ända till den 27 April 1751, då en son till den-

ne Wikman, misstänkt för sina täta och hemliga

resor till Stockholm, slutligen greps vid Waxholm.
Af de papper man bos honom fann, upptäcktes då

att häradsböfdiog Wikman fört en förrädisk bref-

vexling och förehaft farliga stämplingar, hvårföre

befallning afgick till landsböfdingen i Åbo och

Björneborgs län att arrestera och till Stockholm

öfversända honom, för att der stå till rätta inför

en kanslirätt, som förordnades att undersöka och

afdöma detta mål. Utgången blef att denne J. H.

Wikman, d. 12 Aug. 1751, dömdes att mista lif,

ära och gods, emedan ban, såsom orden lyda "plä-

gat en förrädisk brefvexling samt förehaft för ri-

ket högst skadliga stämplingar/ Domen bekräf-

tades af kooongen och exekutionen lärer kort der-

på bafva föregått. Såsom delaktiga i da Wik-
manska stämplingarna dömdes äfven kommissarien

Johan Rycker, underofficeraren J. J. Kraxner och

drabanten Johan Norberg af samma kanslirätt till

trenne veckors fängelse vid vatten och bröd, samt

de begge senare dessutom att hållas fängslige i

Marstrand, Kraemer onder 3 och Norberg onder 6

år. Häradsböfdiog Wikmans hustru, fru G. E.

von Ackern, dömdes till 6 månaders fängelse på
Vpsala slott; men bura deras son, Emannel Wik-
man, blef bestraffad, har man ej konnat a t reda.

Tydligt är, att handlingarne i detta mål hållits

hemliga, i anseende till bvad uti dem mot en ut-

rikes makts sändebnd förekommit.

Wlkinan*hyttan, ett jernbruk i Hedemora soc-

ken, bar 2 härdar med 600 skepp:d privil. årligt

smide af eget tackjern, bvarföre hammarskatt ut-

går med 6 skepp:d. Ståltillverkning idkas till ex-

port, äfvensom spik- och annat manofaktursmide

till bosbehof. Bruket skeppar på Stockholm. Ä-
gare är O. F. Ulff. Bruksstämpeln visar en blom-
vippa med en krets af alternerande streck och
punkter.

Wikorna, ett kontrakt inom Boboslän och Gö-
tbeborgs stift, innehåller en stad, Strömstad. 24
socknar och 2 kapellförsamlingar inom 9 pastora-

ter, hvilka äro: Foss med Håby ocb Svarteborg;

Krokstad, Hede ocb Sanne; Bro, Brastad ocb Lyse
med Lysekils kapell; Tossene, Askorn, Berflendal

ocb Kongsbamns kapell; Qville, Bottna och Sveo-
neby; Tanum och Lur; Na[verstad och Mo; Skee,

Tjernö ocb Strömstad samt Näsinge, Högdal och
Lommeland. Alla dessa pastorater äro regala och
4 ibland dem tillhöra 1 kl. och do 5 öfriga 2 kl.

Folknmmtrn i sookaarna oppgår inalles tiM 48,»79

personer.

WlkaJO, annex till Stigsjö, är beläget i S. Ån-

germanlands fögderi, 3 mil N.V. från Hernösand.

Marken är bergaktig. Finnar från Savolax lärt

onder konung Carl Xis tid blifvit faitflyttade från

Savolax, man bafva nu sammansmält med den S?ea-

aka befolkningen. Socknea bar 4—500 inbyggare.

Wiktjtt, ett jernbruk i Hamrånge socken, bar 4

härdar och 2,226 skepp:d 13 lisp:d privil. årligt

smide af eget eller köpt tackjern, bvarföre bam-

marskatt utgår med 22 skepp:d 13 lisp:d 7 nsr-

ker. Bruket skeppar på Gefle och Stockholm.

Se för öfrigt tfifor*, hvars ägare äfven dispone-

rar Wiksjö jemta Axmar. Smidesstämpeln är ock

gemensam.

WIkata» en socken i Norunda härad af Upsala

län, är belägen 2| mil från Upsala och tillhör

3 kl. konsist. Socknen består af 2:oe fråB bvsr-

andra skiljda delar, af hvilka den östligare, kriag

Wendel-ån, kallas Framtocknen och den vestligare

inemot sjön Temnaren kallas Heden. Framsockaen

är mestadels jema och skoglös, men Heden ge-

nomstrykes af länets betydligaste sandås ocb åt-

gör för öfrigt mestadels en kärrig skogsmark.

Åkerbruk, och deroäst skogsbruket, äro huvud-

näringar. Kyrkan är gammal och byggd af grå-

sten. Betydligaste gården årJällsta, ± mtl. frälse,

2 skatte. Gra fhögar, bautastenar ocb runstenar

förekomma på flera ställen i Wendel-åns dalgång

och en bergkulle i grannskapet kallas Thorsbety.

Socknen innehåller 39 * form. mtl., bvaraf 23 j-

skatte, b* krono, 10 frälse. Folkmängden utgör

870 på en areal af 13,053 tunnl.
9

hvaraf 360

äro sjöar och kärr. Adr. Upsala.

Wikström» Johan Kmannel, son af braks-

patronen J. Wikström, föddes i Wenersborg d. 1

Nov. 1789 och blef 1806 student vid Upsala aka-

demi, hvarest, sedan den förberedande kursen blif-

vit gjord, naturalhistorien och medicinen blefvo

de förnämsta föremål för hans stodier. I förra

hänseendet företog ban under somrarna botaniska

resor genom flera af rikets provinser, såsom ar

1810 till Roslagens skärgård, år 1811 till Öster-

götbland, äfvensom sedermera till Westergötblaad,

Boboslän, Halland och Skåne. Promoverades 1817

till medicine doktor och förordnades följande året

af kongl. vetenskaps-akademien till lärare vid Ber-

giaaska trädgårdsskolan samt intendent vid akade-

miens botaniska museum, hvilka befattningar ban

alltsedan fortfarit att sköta med synnerlig omsorg.

Bland de sysselsättningar, som härunder upptagit

hans mesta tid, förtjena omnämnas ordnandet ocb

bestämmandet af Koogl. vetenskaps-akademiens ber-

barier, hvilka ban ökat med ett af honom sjelf

samladt rikhaltigt Svenskt herbarium. År 1820

företog han en vetenskaplig resa till Danmark och

åtog sig året derpå, af rent nit för sin sak, att

ntan all ersättning bestrida undervisningen i nato-

raHiistorien vid Stockholms gymnasium, samt var

1832 en bland stiftarne ntaf Trädgårdsföreningen

i Stockholm. Erhöll 1823 professors namn, beder

och värdighet lika mod professorerna vid rikets
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vntversiteter, och har tid efter amao inkallats t»U

ledamot otaf flera lärda, så väl iohemska som ut-

landska samfand, oemligen af botaniska sällskapet

i Regensburg, af Academia Natur» Gariosoron i

Bodd, af Svenska vetenskaps-akademien, patrioti-

ska sällskapet och fysikaliska vetenskaps-societe-

ten i Zurich, af laodtbruks-akademien och the Hor-

ticoltor Society i London. År 1830 bivistade ban,

på vetenskaps-akademiens vägnar och å dess be-

kostnad, natarforskaroes och läkames allmänna

aammankomst i Hamburg. Efter bonom hafva

tvenne örtslägten, IVtkalromia glandulosa och IV\k-

strömia frucltcosa blifvit uppkallade. En mängd
Årsberättelser och lärda afnandlingar vittna om
hans outtröttliga flit samt pryda vetenskaps-aka-

demiens handlingar och landtbruks-akademiens an-

naler.

Vild-Apel, (pyrns malus), träffas icke sällan i

hagar och ängar, men är låg ocb krumpen i sin

växt. Frukten är till smaken sur och kärf, och

både denna ocb bladen äro miodre än hos det

planterade äppelträdet. Till slöjdarbeten, särdeles

för svarfvare, gifver vild-apeln ett godt ocb tjen-

ligt virke.

Wilde, Jakob 9 son af en handlande i Kurland,

föddes derstädes år 1679. Som han redan i unga
åren visade en synnerlig håg för studier, så sän-

des ban till det ej långt från bans födelseort be

lägna, då för tiden Svenska Riga, b vilken stad

då ägde ett stort rykte för sina skicklige skollä-

rare. År 1695 lemnade ban Riga; besökte åt-

skilliga Tyska akademier och tog magistergraden

i Greifswald. Med hvad flit han öfvade sig i all

akademisk lärdom synes bland annat deraf, att

han redan 1701, på sitt tjugondeförsta ålders år,

kallades till konrektor vid katbedralskolan i Riga,

aamt året derpå till lärare i statsvetenskapen, hi-

atorieo och vältaligbeten vid det Kongl. gymna-
sium därstädes. Likväl stannade han icke länge

vid dessa ringare lärosäten, ty ban fanns snart

akicklig att gagna ocb pryda ännu bögre. Der-
fore kallades ban ock 1703 till historiarum pro-

fessor vid akademien i Pernau. Han afslog väl

denna kallelse; men nyssnämnda akademi var allt-

för ifrig att ändtligeo få räkna den unge lärde

mannen bland sina prydnader, bvårföre bon föl-

jande året fann på den utvägen att sätta bonom
oåtspord på förslag till professor i latinska väl-

taligbeten och poesien, till bvilket erabe te han

ock genast af konung Carl XII utnämndes. Han
fortfor derefter uti fem hela år att med beröm
vara akademisk lärare i Pernau, och detta på en

tid då Ryska krigets faror allt närmare hotade

landet. Wilde anade icke att Liflands förlust

skulle vara så nära ocb att ett så stort nederlag

väntade den segerrike Carl XII, som det vid Pul-

tava, då ban 1709 begärde ocb erhöll tillstånd

att för sin hälsas skull företaga en resa till Aa-
chen. Under deona hans frånvaro föilo Ryssaroe

in uti Lifland ocb gjorde sig 1710 till mästare af

Pernau» vid bvilket tillfälle Wildo både det miss-

ödet att förlora, icke allenast sitt sköna bibliotbek,

utan älven en mängd högst vigtiga enskilda do-

kumenter ocb papper. Han kunde numera aldrig

återse sin födelsebygd, bvårföre ban, i stället för

att begifva sig dit, år 1710 reste till Stockholm,

bva res t ban anmälde sig hos det kongl. rådet till

erhållande af någon lämplig tjänstebefattning. Detta

var just på den tiden, då konungen låg i Turkiet,

det ena af rikets landskap eröfrades efter det an-

dra ocb ett talrikt antal flyktingar, isynnerhet från

de af Ryssarne intagna Lifland ocb Finland, sam-
mans trom roade till Stockholm. Riket förminskades

och tjenstebefattningarnas antal inskränktes oupphör-

ligen, på samma gång som allt fler tjenstemän

genom kriget förlorade sina sysslor. Det kan så-

ledes icke väcka särdeles förundran, att til) oeb

med den för lärdom och skicklighet berömde Wilde

icke förrän 1713 kunde ibågkommas, då ban af

regeringen utnämndes till eloquentiae ocb poeseos

professor i Greifswald. Som detta emellertid var

att flytta till en temligeo osäker ort, fann ban

sig hellre vid att blifva enskild lärare på en sta-

digare fot. Han emottog en bofmästaresyssla för

kongl. rådet grefve Gustaf Cronbjelms tvenne sö-

ner, med bvilka han 1714 ocb de följande åren

gjorde en vidlyftig resa till England, Holland,

Frankrike och Tyskland. Efter hemkomsten upp-

vaktade han konung Carl XII i Lund, bvilken be-

falde bonom att göra en dylik utländsk resa med
unge Holsteinske grefven Von der Natt. Härige-

nom blef ban känd utaf hertigen af Holstein, som
för bonom fattade det förtroende, att han ville

hafva honom i sin tjenst, äfven sedan Carl XII

blifvit skjuten vid Fredriksball ocb omständighe-

terna i afseende på hertigen helt och hållet för-

ändrat sig här i Sverige. Knappt både hertigen

lemnat Sverige och kommit på Tysk botten, förrän

ban kallade Wilde till sin kabinettssekreterare, ocb,

då denne undanbad sig den erbjudna syssslan, så-

som mindre öfvad uti diplomatiska vä rf och mera

böjd för lärda sysselsättningar, förenade hertigen

nyssnämnda befallning med en akademisk beställ-

ning, samt utnämnde Wilde att tillika vara juris

professor i Kiel, då båda fullmakterna på en gång

tillsändes bonom. Med skyldig vördnad emottog

han dem; men ville dock först erbjuda Sverige

sio tjenst, då drottning Ulrika Eleonora utnämnde

honom till rikshistoriegraf, hvarpå han anhöll hos

hertigen om afsked och reste till Stockholm,

bvarest han 1719 tillträdde sitt nya embete. Med

hvad beder han sedermera skötte detsamma uti

hela trettiofem år, derom vittna hans många ocb

med mycken lärdom utarbetade historiska verk.

Nöjd med den för honom lämpliga befattning han

sålunda erhållit, undanbad han sig all vidare befor-

dran, eburu han flera gånger uppfördes på förslag

till mera indrägtiga sysslor, såsom att blifva jo-

ris professor i Upsala, Censor librorum, kansliråd

in. m. En nog svag och ostadig bälsa besvärade

honom länge ocb lade bonom ändtligen 1755 i

grafven. Han ligger begrafven i Stockholms stor-

kyrka. Uti flera vetenskaper innehade denne ut-

märkte man en alldeles ovanlig beläsenhet, ocb

eburu ban var öfver trettio år gammal, när ban

från fremmande länder bit inkom, förvärfvade han
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sig dock söÄrt eö featitka djap insikt uti vår Sven-

ska historias alla särskilda delar. Han var den

förste, som vågade öfvergifva den föret så all-

iriänt antagna och ined förkärlek yrkade satsen

6m Sveriges höga ålder och dess historias bårled-

ning direkte ntnr arken. Med stöd af pålitliga

dokumenter, gaf nan vår Svenska historia en ny

oéb riktigare konongalängd, indelade den nti sina

Vissa tidéhvarf och tillade bvar och en regent,

med desS förnämsta förrättningar, vissa årtal.

Hans nya indelning, konongalängd och tideräkning

bafva sedermera gemenligen blifvit följda af alla,

som efter honom skrifvit oti Svenska historien.

Rån egde dessutom åfven en djup kohskap oti den

Tyska lagfarenbeten och nti filosofien. Skref nti

yngre åren ej utan skicklighet Latinsk vers samt

studerade då äfven tbeologien , emedan han någon

tid varit ämnad till prest. Hans lärdom pryddes

med en lätt ooh behaglig talegåfva, så att han

ännu in på sin sednaste ålderdom kunde tala flera

timmar å rad, utan att lärda och nöjsamma ämnen
någonsin tröto honom eller att någon ledsnade att

böra honom. Egentligast skulle han bafva varft

lämplig till en akademisk lärare. Han tänkte djupt

och skref grundligt, h vilket gjorde, ätt hans ar-

beten i allmänhet icke ega all den tydlighet och

det bebag, som flyktige läsare gerna fordra. Hans

minne var alltid makalöst ocb sedan han efter år

1741 råkat att blifva alldeles blind, mindes han

icke allenast och kunde upprepa hela långa styc-

ken t de böcker som han läst, utan han var äf-

ven i stånd att noga nppgifva sidan och stället

der uppgifterna funnos. Efter förlusten af sin

syn fortfor ban ännu att ntgifva åtskilliga aT-

beten, bvilka nan alla dikterade för sin son,

amanuensen A. Wilde, bvilken alla de sista åren

gick sin fader tillhanda vid dess arbeten, skref

dém efter bans diktamen, uppsökte beböfliga cita-

tioner, samt genom föreläsande lättade sin faders

mindre angenäma ålderdom. År 1723 upprättade

rikshistdriegrafen Wilde i Stockholm ett mycket
berömdt boktryckeri, som kallades Wildiska tryc-

keriet. Flera af bans lärda skrifter, förnämligast

bestående af Disputatiouer, Orationer och Pro-

grammer, gingo alldeles förlorade vid Pernaus

eröfrihg af Ryssarne. Bland de af honom bär i

Sverige ntgifna lärda arbeten märkas isynnerhet:

Svedde historia pragmatica ; Sveriges beskrifna tagars

grund, art och upprinnelse; Friherre von Puffen-

dorffs inledning till Svenska statens historia med
tillökningar, bevis och anmärkningar; Prceparatio

hodegetica ad Introduclionem Puffendorffii in Sve-

thici status historiam; Svenska Statsförfattningars

eller altmännetiga rättshistoria; Konung Carl XI:s

så kallade oinskränkta envälde, emot ogrundade ryk-

ten försvaradt och t sitt rätta ljus framstäldt, m. fl.

%V/Ildeinnn» Peder £.11le, som skref sig till

Tjusterby ocb Atto, samt förde i sitt vapen en

luden vildman, var år 1483 böfvidsman på Stock-

holms slott och 1487 bäradsböfding i Masko hå-

rad nti Finland. Han räknas såsom stamfader för

den gamla Finska adliga Wildemansfca ätten, bvil-

ken numera längesedan ir åtgången. Hans son,

WllAetMifaé Olof Ptodé#*#o*t till Tjusterby,

fick 1535 Nyslott och dess län nti en ärlig oéb
redlig slottslofven, såsom del heter i förleoinge-

brefvet. Dennes son,

Wlldeinatt, Tttttne Olofsson» sota skref 8%
herre till Tjusterby ocb Lapptfisk, blef sleitslof-

ven på W Iborg 1573, sedan ban 1569 blifvit

skickad såsom legat till Ryssland , att förnya freds-

förbundet, då ban, jemte de öfriga Svenska legtt-

terna, blef illa handterad och fängslad, hvareftér

han hölls fången till år 1572. Hans son,

Wildeman, Hetaetk Tttnneeeon* som skref

sig till Näs, Tjusterby och Sjögård, förordnades

1608 till slottslofven på Stockholms slott under
fificbael Olofssons frånvaro i Nyköping. Dennes
broder,

Wildeman, Arvid TJIn tiessen, till Tjusterby,

den märkvärdigaste utaf hela denna ätt, skickades)

1593 till konung Sigismund ifrån riksrådet Klas

Flemming och var 1599 Finnarnes amiral, då
Finska flottan anfölls vid Helsingfors af hertig

Carl, som bemäktigade sig största delen deraf.

Wildeman undkom dock lyckligen med tvenne far-

tyg till Reval och förordnades 1602 till ståthål-

lare i Wiborg, hvarest ban följande året tillin*

blef slotsslofven. Under det Lifländska kriget ut-

märkte ban sig ganska mycket. Han var då nå-
gon tid slottslofven på Felin, samt belägrades der
af Poblske fältberreo Zamoisky. Han gjorde allt

möjligt för att försvara sig, och lyckades att nti

fulla tre månader uppehålla Pohlska hären utanfér

den obetydliga orten, oaktadt ban hård t ansattes

och besättningen isynnerhet led af en förfärlig;

vattenbrist. Slutligen voro stadens murar nästan

alldeles sönderskjutna och fienderne begynte an-
gripa med allt större häftighet. Inom två dyajo

hade de nio särskilda gånger lupit till storms,

men alltid blifvit tillbakadrifne. Ändtligee kunde
dock Wildeman icke längre göra något motstånd.

Han ville derföre försöka ett yttersta medel, och
låt nnder de sammanstörtade murarne anlägga en
ganska stark mina, ämnande såmedelst spränga de
austormande Poblackarne i luften, men olyckligt-

vis förhastade fyrverkaren sig ocb antände minan

innan ännu Svenskarne hunnit nndan. Trettio blaad

dem slungades i luften och deribland åfven WH-
deman sjelf. Han kom väl oskadad derlfrån, men
nnder den allmänna förvirringen inträngde Poblac-

karne ocb bemäktigade sig staden. År 1607 for-

ordnades Wildeman till lagman i Karelen oeh blef

1611 tillika lagman ofver Kexholms län, samt

1616 ståthållare öfver Kexbolm, Nyslett, Néte-

borg och Wiborg. Vid fredsunderhandlingen i

Stolbova 1617 med Ryssarne var han en af de

Svenske kommissarierne; men afled kort efter fre-

dens afslutande, eller mot slutet af samma ir.

Dennes sonson,

Wildeman, Johan» till Gammalby oeh Mer-

viss, introducerades 1625 på Svenska riddarhnset,

Vildhyfll, (Sambucus ebulns), äfven kallad Som-
marnyl) och Manna-ört eller Manna-blod samt vild

fläder, bar örtstam med bladlika stipler, tredelt,

rödÄtt blomknippe, parbladiga blad med uddWad
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*eh b|r af en svartröd Arg. Lagd i Mor, al-

ge» den foadrifve mfles. På (.iaaés tid fauna den

•yild vid Celmar, ocb bland allmogen gick om
denna ört dan sagas, att den på intet ställa i

verlden stod att finne, atom vid Calmare slott,

dar den troddas bafva uppväxt af da Svenskars

ocb Danskefs Mod, som på detta fält tamlat om
i fordoa krig. Linné undersökte då växten och

fana den vara Vildby)), som han föra t endast i

otlaadet sett. I sednare tider är dea dock fannen

flerastädes, på fuktiga ställen, äfvea vid Carfc-

baren oah Strengaäs.

Vildpttroo (pyras coromnais), förekommer på
flera ställen växande i Sverige, vanligen i bågar

ollar skogs Iopop ängar, der jordmånen är god och

klimatet mildt, såsom på några öar i Mälaren

aamt på Gottlaad. Qvistarne bsfva spetsigare och

atyfvare pinnar än de odlade arterna, ocb frukten

ir kärf.

Wilhelmina liappaiark, ett pastorat i Lapp-
markens fögderi, är beläget 20 mil V.N.V. från

Umeå, kring öfra delen af Ångerinanna-elfven och

Woima-åo. Socknen otgör den bergaktigare de-

len af Åsale Lappmark ocb måoga fjällar Bonas

der, betäckta med evig snö. Jorden är till större

delen sandmylla ocb skogen låg, mestadels bestå-

ende af gran ocb björk, jerote något litet tall.

Myrjern finnes bär äfven, ebaru ej begagnadt.

Nattfrost inträffar ofta redao i medlet af Augusti

och skadar säden. Potäter trifvas bär väl och

odlas i mängd. Ängskultur ocb boskapsskötsel är

dock bufvudnäringsfånget, ocb smör, skinn ocb få-

gel de förnämsta ut försvarorna. Däremot måste

aockoen köpa säd till eget bebof. Hemmanens
antal utgör 9y oförmedlade mantal med en befolk-

ning af 1,796 inbyggare på en areal af 1,619,074
tonni., bvaraf 90,000 äro sjöar och kärr. Adr.

Bjästad.

Willieliwua, troligen en man af utländsk här-

komst, oppgifves bafva varit den andre biskopen

i Strängnäs stift. Han skall bafva kommit till

embeiet omkring år 1160, ocb Nerike säges af

konung Carl VM Sverkersson vara på hans tid

legdt under biskopsdömet, en aaordoing, som påf-

en Alexander III genom ett offentligt bref af år

1165 sedermera bekräftat. Biskop Wi 1belmus sä-

ges bafva styrt stiftet uti hela f> ratioåtta år;

men något närmare om bens verksamhet härvid

finnes icke upptecknadt, än att ban låtit lägga

granden till domkyrkao ocb påbörjat densamma»
byggnad. Är 1179 oppgifves ban, tillika med
.orkebiskopen i Upsala, bafva till dan heliga jung-
fruns ära invigt Botkyrka, som då nyss förot

blifvit ombyggd af sten, ocb på samma gång för-

klarat St. Botkvid för ett helgon. Är 1 1 89 un-

derskref ban, tillika med några andra biskopa/,

tonung Knut Erikssons donationsbref på Elfkarleby

fiske till munkarne i Juleta kloster. Han säges

bafva dött omkring år 1208 uti en ganska fiög

ålder.

WfUasaveooei » Peder, den ryktbare Jöran Pebrs-

aons systerson, var drabant bos konung Erik XIV
och aa af de v»l4a*te verMåUa*a«e *f 4*i)nea grym-

ma geroingar mot slutet af des» olyckliga rege-

ring. Då Epk XIV med egen band stuckit Nils

Sture i hans fängelse ocb denne p# fena bad om
nåd, ropade Peder Wiljamsson, spm äfven var

närvarande: "Du är ändå en förrädare, och der*

fora skall do bafva detta," bvaryid bap s.taclf ho-
nom med sin billebård i ena ögat. Spm Peder
Wiljamsson var enögd och herr Nils ofta lärer

bafva skämtat derpfver, anses den yilde sällen på
sådant sätt hafva hämnats med att göra herr Nils

sjelf enögd. Slutligen fullbordade nan mordet me-
delst sju stygn genom proppen. Då konungen flytt

undan på vägen åt Flötsund ocb Diouysius Beurreus

sökte öfverlala bonom att återvända, men Erik

ropade åt sina drabanter: "Späker mig den skäl-

men", sprang Peder Wiljamsson genast efter Benr-

reus, som sökte undkomma, bann bonom snart och

högg ena vaden af den flyende. JBeurreus vände
sig om, föll på knä och bad för sitt )if; man
Peder Wiljamsson svarade med billebånjsstöter,

för bvilka snart den olycklige Beurreus signade

död till marken. Efter konung PfilfS ocb Jöran

Pebrssons fall, led den blodtörstige Peder Wjl-
jamsson sina skändjiga gerningers lön.

Wllke, Johooi (Carl* föddes d. 6 Sept. 17$2
i Wismar, der fadren var diaconus, men flyttades

år 1739 til] Tyska kyrkan i Stockholm, der ban

blef andre pastor. Sonen, redan Svensk såsom
född i en under Sveriges öfverherrskap lydande

stad, blef det nu äfven genom sin uppfostran.

Vid Upsala universitet, der ban fullföljde sina stu-

dier, rigtades hans båg genom efhprancjet af ^lin-

genstje roas och Strömers föreläsningar, bufynd-

sekligen på ma tbematik och fysik, särdeles den

senare ocb afgjorde bans framtida bestämmelse.

År 1751 företog han en utländsk resa, bvarp£

ban iillbragte sex år ocb tog i Bostock den filo-

sofiska graden, der hans disputation om den mot-
satta elektriciteten tillvann bonom den lärda verl-

dens uppmärksamhet. Han hade tillbud att gå i

Rysk tjenst, men ville ej öfvergifva fäderneslan-

det, utan föredrog den lönlösa docenturen i fysi-

ken vid Upsala lärosäte. Vetenskaps-akademien

valde bonom kort derefter till Thamisk lärare ocb

sin ledamot, samt efter Wargentins död till sin

sekreterare. Nordstjeroan, som tilldeltes bonom
år 1795, kunde pä denna tid, då man icke slö-

sade med dylika utmärkelser, anses som en stor

bedersbevisning, bvarjemte han kallades till leda-

mot i flera in- och utländska lärda samfund, tian

afled å, ib April 1796. Han hade, såsom vj of-

van nämnt, företrädesvis valt fysiken till sitt

bufvudstudium , ocb denna vetenskap står bos bo-

nom i förbindelse för flera väsend tåliga upptäckter

rörande elektriciteten och magnetnålen samt fram-

för allt det vigtiga rönet: Om Värmens bindande

vid snöns smältning, hvilket förklarat Jflera dittills

outredda fysiska och kemiska fenomener.

fWllLLe«scliHflt, JfprietMftsi vqji, före sitt ad-

lande kallad Wilk«»a 9 vör föda
1

i staden Brqraen

u£af en förnäm potricisk slägt derslädes, m,eu bör-

jade likväl siu jiana såsom simpel ryttare, i bvil-

keo egenskap ban jt&55 anst£|ljles vid jgrefye K(l-

Digitized byGoogle



sm WllfaVtflnrev Wlltel *•

nigsmarks regemente, som då drog till Pohleo , och

med hvilket han deltog uti åtskilliga träffningar

samt äfven uti det blodiga slaget vid Warscbau.

År 1658 befordrades ban till korporal noder ma-
jor von der Lippens friryttaresqvadron, 1660 till

fänrik ocb 1671 till löjtnant. Tog afsked 1674
och gick i tjenst hos hertigen af Zell, med bvars

trapper ban åtföljde Danska arméen på dess infall

1675 i Skåne. Uti slaget vid Halmstad 1676
togs bau af Svenskarne till fånga, men sedan ban

nöjaktigt förklarat sig bvarföre ban trädt uti

fremmaode herrars tjenst, förordnade konung Carl

XI honom genast till kapten vid g refve Douglas

dragonregemente. År 1679 blef han kapten för

ett eget frikompani knektar, hvilket ban sjelf an-

värfvade i Bremen och anförde till år 1682. Upp-
höjdes 1688 uti adligt stånd och afskedades 1695
nr krigstjensten. Dödsåret obekant; ätten länge-

sedan utgången.

Willitdliifl Severlnl, på Danska kallad Willats

Söfrinsson, en man af Norsk härkomst, med goda

både studier och meriter, var den femte Danske

superintendenten öfver Gottland. Han hade redan

1580 blifvit sockenprest eller kyrkoherde vid Ar-

dre och Ale, år 1587 derifran flyttats till Eistads

och Sproge församling, samt 1594 vald till prost

öfver Södra Fredingen. Då superintendenten öfver

Gottland näst före honom afsattes från embetet,

blef prosten Willadius af öns presterskap vald till

bans efterträdare, samt af konung Christian IV år

1599 förordnad til) superintendent och tillika kyr-

koherde i Wisby. Hans embetsutöfniag, hvarun-

der man blott känner ett af honom hållet s. k.

general-kapitel, blef dock icke långvarig, ty ban

afled redan d. 8 Juni 1601.

Wlllnnd, ett härad i Cbristianstads län, är till

södra hälften slättbygd, men till norra hälften

skogsbygd. Orten omvexlar af fruktbara slätter,

många ocb fiskrika insjöar, samt herrliga löfsko-

gar, bvarigenom den ock är en af de angenäma-

ste i landet. 1 häradet ligger en stad, Christian-

stad, samt 16 socknar inom 9 pastorater, samt en

17:de, Nfisum, under Jemsbög i Listers härad.

Pastorateroa äro följande: Ifvetojta, 1/vö med
Kiaby, Ljungby med Gualöf, Oppmanna med Wån-
ga, östertöf, Fjelkinge med Nymö, Fjetkestad med
Råbbelöf, Åhus med Rinkaby ocb Gustaf Adolf,

Ptotaby, samt Näsum. Häradet innehåller 140 J
mantal, med 20,664 inbyggare på en areal af

164,336 tunnland, bvaraf 30,012 äro sjöar ocb

kärr. Tillsammans med Albo och Gärds härader

utgör Willands härad en domsaga.

Willnnct, ett kootrakt af Lunds stift, innefattar

Christianstad ocb Wä, jemte alla socknar i Wil-
lands härad, med ondantag af Näsum. Bland kon-

traktets 10 pastorater äro 5 regala, 3 patronella,

1 konsistoriellt, och ett af prsebende-natur. Folk-

mängden i kontraktet nppgår till 24,027 personer.

Wi 1 1berga, en socken i Trögds härad af Upsala

län, är belägen vid Mälaren, 3j- mil S.V. från

Upsala, ocb tillhör 2 kl. konsist. Socknen är i

allmänhet en skoglös slätt, med spridda kollar;

lera är rådande jordmån, ocb åkerbruket nästan

den eaéa näringen. Kyrkan är gammal, och dess

altartafla, af otmäkt bildboggeri, tros vara ett

byte från Tyska trettioåriga kriget. Förosmits

gården är Högby , 3 mtl. frälse. Socknen innehål-

ler 43 ^ form. bemman, bvaraf 21* skatte, 3

krono, 18 1 frälse. Folkmängden är 782 perso-

ner; arealen 5,878 tnnnl., bvaraf 220 äro sjöar

och kärr. Adr. Ekolsnnd.

Willebrand, Krnit Fredrik von* före sitt

adlande kallad Willebrandt, blef efter en grundlig

undervisning, särdeles i lagfarenheten , vid åtskil-

liga Tyska nniversiteter, fänrik vid ett Finskt

landtregemente. Befordrades sedermera till löjt-

nant, till kapten-löjtnant, ocb år 1674 till kapten

vid laodshöfdingen Taubes värfvade regemente i

Dorpt. Upphöjdes i adligt stånd 1676, men lim
bafva aflidit kort derefter. Dennes son,

Willebrand, Krnat ttuntar von, född i Lif-

land 1680, kom i tjenst 1698 såsom volontär vid

friherre Horns regemente i Narva. Befordrades sr

1700, sedan ban genomgått korporals- ocb onder-

of6cers-graderna, till fänrik, och 1703 till löjt-

nant. Utnämndes 1705 till kapten vid Björne-

borgs fördubblingsregemente, ocb 1710 till major.

Under denna sin tjenstetid bivistade ban år 1700

belägringen af Narva, der ban under Ryssarnes

stormning af brescben blef blesserad. Deltog se-

dan uti Nar vas andra belägring 1704, då ban if-

ven blef illa sårad i venstra höften, men lyckli-

gen undgick fångenskapen. Deltog oti öfvergån-

gen af Newaströmmeo 1709, der han blef blesse-

rad i venstra låret. Bivistade sedan fälttågen i

Finland ända till år 1714, då ban slutligen till-

fångatogs vid Napulaströmmeo i Österbotten. Han

bolls i fångenskap i Kost roma, och hemkom ej

derifran förr än 1722, då han blef öfverste-löjt-

nant. Fick sedan 1724 Öfverste karakter, men

blef icke förr än 1739 verklig öfverste for ett

värfvat regemente till fot, då hao derjemte för-

ordnades till kommendant i Willmanstrand. Togs

till fånga af Ryssarne efter nederlaget derstådes;

men lösgafs snart åter, och transporterades 1743

till öfverste för Åbo Laos infanteriregemente. Vid

Svärds-ordens inrättande 1748 nämndes ban till

riddare deraf. Fick året derpå afsked, sedan ban

med beröm tjenat uti öfver femtio år, samt aOed

1758. Hans sonsons son, öfverste- löjtnanten Ersät

Fredrik von Willebrand, upphöjdes år 1812

till friherre.

Willebrand, Adolf Fredrik von, son af

majoren vid Åbo Läns infanteriregemente, Carl

Johan von Willebrand, föddes d. 24 Mars 1766.

Antogs 1779 till volontär vid det regemente, der

hans fader tjenade, och blef 1781 sergeant vid

samma regementes vargering; men tröttnade snart

derefter vid krigstjensten, ocb beslöt att beträda

den civila banan. Lät då inskrifva sig såsom sta-

derande vid Åbo akademi 1782, hvarefter baa ar

1784 ingick såsom anskultant i Åbo borrätt, der

han följande året befordrades till vice notarie.

Utnämndes 1790 till anditör vid den året tomt i

Finland opsatta så kallade Itfkossack-korpsen, hvil-

ket bao fortfor att vara till år 1791, då ban blef
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kattfot vid tjenstgörande general-adjutantens expe-

dition i Stockholm, Tid bvilken expedition bao år

1793 blef sekreterare. Antogs sistnämnda år til-

lika till ombudsman vid deo för vården ocb inse-

endet öfver kronans kaserner i Stockholm tillsatta

kommitté, samt hugnades 1795 med fullmakt på

lagmans namn, heder ocb värdighet. Bivistade

Norrköpings riksdag 1800, nnder bvilken ban val-

des till ledamot i lagutskottet, äfvensom i revi-

sionen öfver banko- ocb riksgäldsverken. Förord-

nades 1802 att, i egenskap af sekreterare, biträda

presidenten i krigs-kollegiom samt fick på samma
gång i uppdrag att såsom ledamot å krigs-kollegii

vagnar deltaga uti den för knekteroteringen i Fin-

land tillsatta kommission. Slutligen utnämndes ban

1805 till lagman i Åbo ocb Björneborgs lagsaga.

Efter Finlands förlust blef han Rysk undersåte, och

kallades 1809 till ledamot uti kejserliga regerings-

konseljens justitie-departement, hvarefter ban 1810
blef riddare af kejerliga S:t Annse-ordens andra

klass. Erhöll 1812 statsrådsfullmakt, ocb utnämn-

des 1814 till verkligt statsråd, då ban på samma
gång kallades till ledamot i kejserliga kommittén

för Finska ärendena i S:t Petersburg. Blef 1817
riddare af S:t Annse-ordens första klass, ocb 1822
riddare af S:t Wladimirs-ordens andra klass med
stora korset. Utnämndes sistnämnda år till presi-

dent Åbo bofrätt, hvarjemte ban förordnades till

ordförande i lagkommissionen. Uppböjdes 1830
uti friberrligt stånd. Erhöll 1832, på egen be-

gäran, afsked från presidentsembetet, med åtnju-

tande af pension, svarande mot den innebafda lö-

nens bela belopp.

Wftllle, Sttdra, med Örsjö, en socken i Lju-

nits bärad af Malmö län, år beläget 1 * mil V.N.V.

från Ystad ocb tillhör 2 kl. patr. Marken är jemn

ocb rådande jordmånen lera. Någon torfjord fin-

nes; men föga skog. Syssgårds frälse-säteri, som
till socknen har patronaträtt, är bär beläget (se

Rys*gård). Socknen innehåller 24 £ hemman, med

1,420 inbyggare på en areal af 5,531 tunnland,

bvaraf 6 äro sjöar ocb kärr. Adr. Ystad.

Wllllffuian, Hane* före sitt adlande kallad Hans

Jobanssoo, ocb son af en handelsman i Stock-

holm vid namn Johan Persson, tjeoade sig upp

under de Ryska, Polska ocb Tyska krigen uti ko-

nung Gustaf II Adolfs samt drottning Christinas

tid genom en oförskräckt tapperhet ocb vid flera

tillfällen otförda berömliga bragder. Blef 1646 ut-

nämnd til) major vid ett Finskt regemente till fot,

och 1648 befordrad till öfverste-löjtnant. I sådan

egenskap adlades ban 1650. Förordnades år 1654

til) kommendaot på Diinaborg, der ban tvenne år

förde befälet, tilldess ban slutade sin ärofulla bana

med en ovanlig hjältebragd. När nämligen Rys-

sarne år 1656 bårdt belägrade fastet Dunaborg, och

företogo ända till fem allmänna stormlöpningar mot

det mindre starka fästet, afslog han i början alla

stormningarna lyckligt, med en förlust för fien-

derne af ända till 9,000 man; men då ban slut-

ligen fann, att den svaga skansen icke längre kun-

de försvaras emot fiendemes öfvermakt, sprängde

ban deo beslutsamt i luften tillika med sig sjelf

och hela dess käcka besättning. Han efterlämnade

inga söner, så att hans adliga ätt åtgick redan

med honom.

Wlllinejabersr, ett jernbruk i Knistads socken

af Örebro län, är beläget mellan sjöarna Norén

ocb Wåtsjön, bar 5 härdar, 3 hamrar och 2,400

skepp:d privil. årligt smide af eget tackjern, hvar-

före hammarskatt otgår med 24 skepp:d. Här

finnes äfven 1 knip- och 2 spikbammare, samt

stålugn för manufaktursmide. Bruket skeppar på
Stockholm och Götheborg. Äges af intressenter

t

och disponeras af G. E. af Geijerstam. Smides

-

stämpeln är BH med ett V under.

Wl 1 1inaii, Olof Krlkanon* kapten vid örlogs-

flottan, bar gjort sig bekant genom sin år 1667

på Wisingborg tryckta beskrifning öfver dess re-

sa till Ostindien, Cbina, Japan med flera andra

hedniska konungariken och länder; isynnerhet lem-

nar han deri flera för sin tid ganska intressanta

uppgifter om tillståndet ocb åtskilliga inre för-

hållanden inom det i allmänhet sä litet kända

Japanska riket. Han lärer baft ganska goda kun-

skaper, samt både genomgått både gymnasium

ocb akademien; äfven fick ban i Japan vid åtskil-

liga tillfällen lägenhet att visa prof på sina in-

sigter.

Willntad, en socken med Båraryd och Wåthnlt,

är belägen i Westbo härad, 7j mil S.V. från

Jönköping, och tillhör 1 kl. reg. Socknen håller

i längd nära 4 mil, men i bredd J
—£- mil. Nissa-

ån rinner igenom socknen ocb Öfversvammar ofta

om höst och vår. På mässar är bär god tillgång,

ocb den s. k. Willstads måsse skall innehålla £
qvadratmil, och är mycket vattensjuk. Skogen

Rogsten ocb Fållinge skog hafva bvardera mer än

2 mil i omkrets. På prestegoma finnes en mine-

ralkälla. Jordmånen är till större delen sand och

grusmylla. Säterier i socknen äro: Sånnås och /«-

berga Metlangård, 1 mtl., fideikommiss inom grefl.

slägten Liljenberg, samt Arenäsholm, 1 mtl., till-

hörigt bönder. 1 socknen finnas 1 1 skattlagda

qvarnar och 5 skattlagda sågar. Pastorsbostället

beter Wilhtad, och utgör ett kronobemman. Stom-

men bär namnet Fålltnge Lunnagården , utgörande

£ kronohemman. Vid prostgården är en s. k. al-

tarbacke, ö. om kyrkan, der hednisk gudstjenst

tros varit bållen. I prostgårdens trädgård ses äf-

ven griftbögar, som visa, att der i förkrist) ig tid

varit begrafoingsplats. Vid torpet Smålands ste-

nar, hörande till kronohemmanet, Wickelsberg ses

5 cirklar nära hvarandra, bildade af 1 å 2 alnar

böga mestadels spetsiga och aflånga stenar, af

bvilka den sydligaste innehåller 22. På klockare-

gården finnes en offerkälla. På kronohemmanet

Mnlaknlls egor finnes ett högt berg, kalladt Helig-

ås, bvarest ongdomen i dymmelveckan plägar samla

sig för att upptända eldar: troligen en qvarlefva

från hednatiden, då offer för god årsvext här an-

ställdes åt någon gudomlighet. Stensättningar fö-

rekomma äfven på flere ställen i socknen, såsom

på prestgårdens egor, der de 2 å 3 alnar böga

stenarna, kallade Brvdefärdsstenar , förklaras vara

en i sten förvandlad brndfard. På skattenemma-
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net Karsbulta egor är otl berg, son anats fena-

hålla silfvermalm. Vid Gåddtkro skall Danske ge-

neralen Köat Gädda ooder kriget 1568—1570 af

kyrkoberdea Bengt Svensson i Willstad hafva blif-

vit skjuten. Socknen ionebåller 48 £ hemmnn, ned

1,800 inbyggare på en areal af 33,303 tonnlaad,

hvaraf 890 äro sjöar ock kärr. Adr. Qvarsebo.

Willattlnfre, ett hårad i Nyköpings län, inne-

fattar 8 socknar inom 4 pastorat er, nämligen:

Dunker, med lilla Malma, Helgesta, med Hyltiage,

Lilla Mällösa, med Flen, Årdala, med Första, samt

en liten del af Gryt sockeo. Hemmanen i häradet

uppgå till 246, med en folkmängd af 8,85? per-

soner på en areal af 135,919 tonnland, bvara f

21,540 äro sjöar ocb kärr.

WilmuiMl (Myth.)- fin förste, högt opp i Nor-

den, hvars bjeltemod förvärfvade honom den sköna

konoogodottern Borgnis kärlek, så att hon, mot
sin faders, Heidreks, vilja, skäokte Wilmond sin

ynnest ocb öfverlemnade sig åt honom, otan att

Tara hans maka. Fadren förbannade benoe, så att

hon plägades förfärligt och koode ej nedkomma
med det barn bon bar onder sitt hjerta, förrän

Oddron, konong Atles syster, läste trollraoor öf-

ver henne och såmedelst löste hennes fars förban-

nelse.

Wilske, ett kontrakt inom Skaraborgs län, inne-

fattar 28 socknar inom 8 pastors ter, hvilka äro:

Falköpings stad och socken, med dess aonexer,

Larf, med annexer, Fioby, med aonexer, Bitter-

na, med annexer, Lekåra, med annexer, Kinneved,

med Wårkomla, Börstig, med aanexer, samt Gro-

land, med Jäbla. 5 af dessa pastorater äro kon-

sistoriella, de 3 öfriga regala. Folkmåogden i

kontraktet oppgår till 14,805 personer.

Wll»ke, ett härad i Skaraborgs lån, innehåller

socknarna Gökhem, med Sörhy och Märka, Klef-

va med Ullene, samt Fioby, med Götened, Trä-

vattna och Jäla. Detta härad lades år 1611 till

hertig Johans fnrstedöme. Hemmanens antal är

193, med 4,716 inbyggare på en areal af 45,266
tonoland, hvaraf 3,080 äro sjöar och kärr. Till-

aammans med Godbems, Walla ocb Kåkinds hära-

der utgör Wilske härad eo domsaga.

Wimmerby, en oppstad i Sefvedes härad af

Kalmar läo, är belägeo högt ocb soodt på en

saadås nära ån Stång (bär kallad Storån), 10 mil

från Linköping ocb 6 mil från Eksjö och Wester-

vik. Staden är grundlagd år 1604 och bar förr

mest idkat handel med slagtboskap, särdeles på
Stockholm, hvilket dock nu oppbört, sedan utskic-

kade från hofvudstadeo sjelfve besöka landtmark-

naderna och der oppköpa sådan boskap. Lin, vax,

talg ocb smör äro bär anno afsättaingsvaror, hvar-

emot de bandiaode till staden ocb den kringlig-

gande bygden införa salt, sill, fiskvaror, specerier

samt kram- ocb manufakturvaror. Jordbrak är

eljest föroämsta näringsfånget. Staden har flera

gånger, såsom 1564 och 1612, varit hrand af

Vanskarne och afbrann senast år 1821. Består no

af stora och vackra trädbns. Tomter och hos äro

till antalet 115. Den staden tillhöriga jord åtgör

tillsammans 10 hemman eller 3,156 tunnl., hvor-

af 260 åtgöra åker, 470 ing och 2,486 skog sch

utmark. Stadens folkmängd ir 1,580 personer.

Statsbidraget från staden otgör 5,889 R:dr B:ks.

Staden skall dessotom hålla 6 båtsasäa. Dess va-

pen år ett löfrikt träd. Tillsammans med landt-

.
församlingen och Pelarna otgör staden ett regalt

pastorat af luta klassen.

Wlsmsmevfey» en socken, som omgifver staden sf

samma namn, har eo särdeles ojemo och stenata-

den, men ändock bördig mark. Söder om staden

otgör den en vidsträckt slättmark. Jordmåns ir

mest sandblandad mylla och på skog är gad till-

gång. De betydligaste gårdarne äro Slorebro jero-

bruk (se detta ord) samt fVimketomta säteri, 1 mtl.

Socknen innehåller 82 £ mtl. med 1,934 inbyggtre

på en areal af 38,302 tnnnl., hvaraf 2,380 iro

sjöar och kärr. Är annex till stad»församling*o.

Wlstberajt med Stafsinge, en socken i Faor&s hä-

rad af Halmstads läo, är belägen
-J

mil N.0. från

Falkenberg och tillhör 2 kl. reg. Socknen gris-

sår i Ö. och S. till Ätra-ån och i S.V. till hif-

vet. Lilla- ån, som utfaller i Ätran, drifrer åt-

skilliga vattenverk. Rådande jordmånen är ssod

och socknen saknar i allmänhet både skog och

torfmosse. Bland byar märkas Stora Toringe ,
Tåj-

arp, Faurds, om 8£ hemman, med laxfiske i Ätra-

ån, samt Trötnge, som ligger högt och har eo

med löfskog bevaxen ängshage samt ett laxfiske

vid Harttnge/ors. Kyrkan är byggd af sten, med

tak af svart glaseradt tegel. Bland fornlemniogsr

märkes bär en domkrets, bestående af 13 steosr,

med den 1 4:do midtuti ; Kongshögen , på hvars slatt-

ning står en 3 J aln hög och 1 £ nio bred stt-

häll, som sägas gömma lemningarna efter en fyl-

keskonnng Fare, som skall hafva residerat i Faorås,

Bland ättekollar och grafvar vid öfr/t Sannegårien

synas flera haotastenar och i närheten deriotill ir

en andaktsvård, bestående af klumpformiga si essr,

hvilka bilda en ovaKbrmig krets , som kallas Sten-

kyrkan. Norr om Faorås by ligger ett uögt ocb

vidsträckt berg, kalladt Säterg, som långt ot i

hafvet utgör ett märke för seglare ocb ar opp*

taget på sjökort. Öster om berget Jigga eo »lagd

ättekullar, af hvilka en kallas Tingshögen. Seck-

nen innehåller 41 $ hemman med 1,186 iabyggare

på en areal af 7,19? tunnl., hvaraf 460 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Falkenberg.

Winfclad, Johan* en son af handelsmanoea i

Norrköping, Matbias Johansson och dotterson af eo

kyrkoherde i HelsiBglaod, Simon Winblad, awrs

namn ban upptog, föddes 1616, ocb sändes reiao

vid 14 års ålder till Upsala akademi, der baa ned

synnerlig flit egnade sig åt stadium af det latin-

ska språket ocb statsläran. Därifrån begaf om »ig

1633 till utrikes universiteten Af biskopen Jo-

hannes Botvidi i Linköping försedd med syaeerlig

rekommendation till Rikskaoslerea Axel Oxeastjer-

na, som då uppehöll sig i Frankfurt am Maio t

blef ban af denne med mycken ynnest emettegen»

och Oxeustjeraa, som snart fann den vetlgirige

ynglingens kunskaper redan ganska vidsträckta,

icke allenast förskaffade honom ett stinendiaai till

aodemtöd nian antog booom afvea till handledare
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för tvenne ainb aeförvundter, htilka likaledes ny-

ligen ankommit från Sverige, och eraade att på

atrtkaa orter foHkomaa sina stadier. I deras säll-

skap fartsattes sedaa reiaa vidare. Efter att hafva

eppehålUt sig ett år i Strasbung, reste de till

Paris , sant åtföljde derifråa rikskansleren till

Leydee, hvarefter åtskilliga orter och universite-

ter i Nederlåaderaa besöktes. Siatiigen vände de

åter till Frankrike, för att på det aoggraooaste

taga käaaedom om detta lands ekonomi och poli-

tiska författningar. Efter en tids vistande derstä-

des, företogs hemresan, bvaronder England och

Danmark besöktes. Sedan Winblad återkommit till

fäderneslandet, blef han 1640 af Oxenstjerna an-

tagen oti koogl. kansliet såsom rikskanslerens egen

bandsekreterare, ock förordnades sedermera af

drottning Christina 1644 till referendarie , samt

1648 till kongl. sekreterare i kansliet. Upphöj-

des 1649 oti adligt stånd, då han skref sig herre

till Risberga och Skemla. Af konong Carl X Gu-

staf åtnjöt han ett ganska stort förtroende, och

åtföljde en tid denne konang på dess resor, vid

flera tillfällen af honom använd till vigtiga för-

rättningars otföraode; men slotligen nödgade ho-

nom hans svaga hälsa att göra anhållan om att

få tjänstgöra hemma vid kansliet, hvilket äfven

beviljades Han var en i alla afseeaden skicklig

oeh förtjänstfull tjensteman, ehoro kroppslig svag-

bet och en tidig död hindrade hoaom ett komma
något serdeles långt på tjenstemannabanan. För-

sedd med djupa kunskaper och mycken erfarenhet.,

oppfyllde han ståndigt med outtröttligt nit och

Oskrymtad trohet sina pligter mot konung ooh fä-

dernesland. Utom siaa andra insigter, hade han

en särdeles färdighet i latinska, tyska, holländska

oeh franska språken. Ren säges hafva varit an-

sedd af de stora, vördad af de ringare och älskad

af alla. Han afled redan i sin bästa ålder, år

1659.

WlBbom, .tssdere» son af kronolänsmannen Måns

Andersson i Westergötbiand, föddes år 1687. Då
han reste till akademien, upptog han namn efter

ain morfader, Jon Wibom, fevilken äfven vnr läns-

man, och kallade sig efter ett litet hemman, Win-
botorpet, hvarpå han bodde. Af naturen qvick

och liflig, visade den unge Anders från första

början mycken båg för boken, bvarföre fadren

beslöt att hålla honom till stodier. Ifrån Skara

skola flyttades han till gymnasium, der nan soart

utmärkte sig genom sitt brinnande begär att lära

»Ht mer och mer. Ebarn han efter fodrens död

råkade oti den största fattigdom, föresatte han

nig icke destomindre att ingalunda låta detta af-

bryta de kära studierna, oeh stod redan i beråd

att 'afgå till Lunds akademi, då en hetsig feber,

förenad med svår sinnesoro, angrep hoaom och

lade hinder i vägen för den tillämaade resan.

Kroppen blef väl snart någorlunda återställd; men
själen fortfor äoou läoge att plågas af ängslan,

bvarföre tvenne hela år förgingo, innan ban kunde

företaga sig något egentligt arbeta. Under denna

tid läste ban blott i bibeln ooh eågra andliga

akriftar, samt sökte eaelkuatt tvétt får sin oro

bot några ömsinte präster i födelsebygden. Då
slutligen modrea i sin stora torftighet icke längre

kunde försörja honom, nödgades han taga kondi-

tion på landet, der ban väl några gånger predi-

kade, men för öfrigt slog resan till akademien

och alla studier helt och hållet ar bågea. Sedan

det någon tid så fortgått, hände det sig att en

hans ungdomsvän, som hemkommit från Lund, öf-

vertalade honom att följa med sig opp till Up-
sala. Dit afreste ban då 1710, och återvann

snart der fnllkomligen sin hälsa, så att ban

ånyo med allvar och muntert sinne kunde börja

sina förut så högt älskade, men nu på några

år försummade studier. För nödig utkomst skull

måste han likväl straxt dela sin tid med an-

dra. Är 1713 utgaf han sia första disputa-

tion; men i anseende till sin tryckande fattig-

dom förmådde ban icke fullfölja sitt uppsåt att

taga den filosofiska gradeo. Likafullt blef han

1722 förordoad till docees i filosofiska fakulteten,

på grund af sin allmänt kända skicklighet, och

året derpå adjunkt i samma fakultet, hvarefter ban

någon tid förefäste moralen för ett ganska stort

antal åhörare. Att legitimera sig i denna syssla,

presiderade ban 1724; men året derpå föll han

åter i sin förra sinnesoro, hvarföre ban reste till

Stockholm, der han uti fem bela år uppehöll sig

bos sina anhöriga och vänner, under mycket be-

kymmer em sia själs tillstånd. Genom dåvarande

akademie-kaaslerens, riksrådet g refve CronbjeJms

ynnest fick nan emellertid bibehålla både syssla

ooh lön. Ändtligen återvann han själslugn, så att

kan om våren 1730 kunde vända tillbaka till Up-
sala och återtaga sin förra befattning. Befordra-

des året derpå till log. & meteph. professor, oeh

1735 till tbeologie professor, hvarjemte ban 1737
blef pastor i Gamla Upsala. Såsom riksdagsfull-

mäktig vid 1741 och 1743 årens riksdagar deltog

ban uti flera vigtiga förhandlingar, och var dess-

utom flera gånger på förslag till biskop. Afled

tHI följd af en förkylning d. 22 Oktober 1745.
Professor Winbom var en i flera afseenden märk-
värdig man: en på en gång grundlärd filosof och

ömsint theolog, af naturen utrustad med förträffli-

ga egenskaper, samt ett rätt cbristligt sinnelag.

Om hans hetsiga lynne någon gåag förledde ho-

nom till öfverilaiagar, var ban genast färdig att

erkänna sitt fel. Lätt rördes han till ömhet för

de olycklige; men lasten fann alltid i honom en

afsagd fiende. Snikenhet hatade ban af bjertat,

och från högfärd var hao så långt skild, att han

till och med, vid sin öfvordrifvet ringa tanke om
sin egen person, ofta gjorde sig sjelf orätt. Der-

före ville ban ock icke emottaga biskopsämbetet,

utan afsade sig förslaget , äfven sista gången, då

han redan erhållit konungens löfte att blifva ut-

nämnd. Theologi och moral voro kaos käraste stu-

dier, med bvi)ka han äfven irrigt sysselsatte sig;

men oaktedt de grundligaste insigter häratianan,

tyckte han sl^ dock alltid ingenting veta. Hans ifver

att samla böcker var nästan lika stor med bans

lärgirighet , och han hade till slut ett ganska vac-

kert bibliothek, isynnerhet i tbaologiaka vägan.

Digitized byGoogle



312

Att uppoffra sin möda till andras Bytta var honom
ett särdeles nöje, och den akademiska ungdomen

undervisades af honom med ett alldeles ovanligt

nit, bvårföre äfven icke allenast ban Mef af alla

högeligen älskad, nten ock hans föreläsningar

städse höllos för fulla auditorier, och tilloppet af

åhörare gemenligen var så stort, att de knappt

kunde få rum. Såsom prof på hans eldiga lynne

kan hans giftermålshandel tjena att anföras. Frie-

riet, förlofningen och lysningen försiggingo nem-

ligen så hastigt, att allt var gjordt på en och

samma dag.

Vincent!tis, förut dekanus, valdes 1505 af dom-
kapitlet till biskop i Skara, och bekräftades i denna

värdighet af påfven Julius II, hva refter ban året

derpå högtidligen invigdes uti Upsala. livad han

uträttat till gagn och beder för sitt stift finnes

ingenstädes antecknadt. Äfven uti politiskt hän-

seende synes han bafva varit föga märklig, ocb

på en tid då de fleste andre biskoparnes namn mer

än mycket förekomma i bäfderna om de bestän-

diga inre oroligbeterna, återfinner man blott säl-

lan denne biskops. Emellertid onderskref ban ar

150?, tillika med ofrige riksens råd, en stadga

derom, att arfsrätten skulle utsträckas ända till

femte ledet i rätt nedstigande linie, ocb år 1517
deltog han uti ständernas ryktbara beslut, hvari-

genom den uppstudsige erkebiskopen Gustaf Trolle

formligen afsattes från sitt embete. För detta blef

han sedan af Christian Tyrann, jemte de andre, fäng-

slad, och vid det ohyggliga Stockholmska blodba-

det, den B November 1520, var ban den andre

i ordningen som afrättades, sedan han på Stor-

torget med hög röst ropat, att hela anklagelsen

emot de lifdömde endast vore lögn ocb förräderi,

samt förutspått, att Guds rättvisa hämnd säkerli-

gen en gång skulle drabba den blodtörstige ty-

rannen.

Vindarna i Sverige. Enligt iakttagelser på
vindarna emellan åren 178? och 1791 blåste på
vestra kusten af Sverige 56 dagar N.V., 23 da-

gar N., 60 dagar N.O., 14 dagar 0., 38 dagar

S.O., 18 dagar S., 43 dagar V. ocb 77 dagar

S.V ; bvarjemte 36 dagar både lugnt i medeltal

på året. 1 trakterna omkring Stockholm råda de

•ydvestliga och vestliga vindarna mycket öfver de

nordliga och ostliga, så att när det, efter me-
dium från år 1800, belöper sig 74 dagar om
året för S.V. vinds blåsande, har det blott varit

33 å 34 dagar, som nordlig vind rådt; dock har

östauvinden sedan 1812 märk Iigen ökat sig. Den

3 November 1801 och den 18 November 1824
rasade orkanlika stormar.

Windrank» Mana* en Svensk skeppare eller

sjökapten, som bodde uti Bredgränden vid Öster-

långgatan i Stockholm, blef lyckligtvis helt oför-

tänkt den, som gaf anledning till upptäckandet af

den farliga sammansvärjning, hvilken 1536 ingicks

emellan myntmästaren Anders Hansson, Gorius

Holst m. fl. till att afdagataga konung Gustaf I

Wasa. Under konungens stol i Storkyrkan både

en fjerding krut blifvit lagd, och därifrån gick eo

kopparpipa med en innesluten lunta, som skulle

brinna jemt uti tro timmar. Klockan 7 på mor-

gonen skulle luntan antändas; kloekan 10 var ko-

nungen i kyrkan, derpå var man säker, och då

skulle krutfjerdingen springa i luften, hvarefter

ett allmänt blodbad borde begynnas. Sådan var

planen; Palmsöndagen skulle den utföras, ocb sus

om qvallen förut visste ingen, utom de samnas-

svurne, ett enda ord derom. Skepparen Windraai,

som genom sitt oordentliga lefverne råkat i stor

fattigdom, hade af de sammansvurne blifvit under-

rättad om företaget, och, drifven så väl af tio

nöd, som af stora löften, villigt ingått derotL

Förbundet beseglades med ett så väldigt drickande,

att Hans Windrank om qvällen måste bäras hen

till sitt bus. Hans grannhustru, Brita, såg bara

han blef hemburen, och skyndade utaf nyfikenhet

dit för att få veta orsaken. Af fyllan benägen

för uppriktighet, förteg Windrank icke sitt före-

hafvande, utan skröt med den stora lycka nan

ämnade göra. Knappt hade Brita härpå fatt så

mycken reda, som den förvirrade fyllbulten kunde

meddela, förrän hon genast skyndade hem ocb be-

rättade alltsammans för sin man. Han begaf sig

straxt upp till slottet, och redan samma natt blef-

vo alla de sammansvurne häktade. Deras rätte-

gång blef hastigt afgjord. Gorius Holst inspärra-

des uti lifstids fängelse på Tynnelsö; Anders Hans-

son störtade sig i förtviflan ned frän tornet Tre

Kronor; de aodre blefvo afrättade ocb steglade,

hvarefter deraa egendom tilldömdes kronan.

Wlndavale (Myth.). Densamme som Windlone.

Han var vinterns fader, och son af Wasad eller

Wasuder. I Skalda (sednare afdelningen af Stör-

lassons Edda) förekommer Windsvale såsom jätte.

Vindögon, bvaraf Danskar, Skåningar och Norr-

män ännu i sitt språk bibehålla en lemning i ut-

trycket Vindue, kallades de öppningar på taket,

som fordom voro allmänna vid alla Nordboars

byggningar. Ändamålet med dem var tvåfaldigt:

dels att insläppa någon dager i stugan, på ea tid,

då denna ännu saknade alla öppningar på väggar-

na, dels att utsläppa röken från de uti stugsa

uppgjorda eldar. Vindögona igenstängdes vid in-

träffande kyla eller nederbörd gemenligen ned

trädluckor, som kunde skjutas före. De motsva-

rade på en gång sednare tiders fönster och skor-

stenar. Småningom begynte väl här och der nå-

gra mera förfinade att bafva somliga vindögon

öfverdragna med en genomskinlig hinna eller ett

stycke tjäradt tyg, för att äfven vid köld osb

fult väder kunna bafva någon dager i stugan, nå-

gra af de rikaste begynte till ocb med att uti ett

eller annat vindöga insätta några små glasrotor,

hvilket dock, såsom läoge ganska dyrt, ansågs för

en särdeles lyx; men massan af folket fortfor lik-

väl, isynnerhet öfver hela landsbygden, att ända till

medeltidens slut bibehålla sina gamla vanliga vind-

ögon. Ännu år 1493 blef riddaren Hans Åkesson

ihjälskjuten i sin egen boning med en pil genom

vindögat på taket, dit mördaren uppklättrat Sam-

ma vindöga var då betäckt med en tjärad linaa-

lapp, som banemannen först sönderskar mod en

knif. Af bara högt värde glasrutor anan p*
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1400-talet ansågos vara, finner Man af dan upp-

giften, att Daaskarne i koaoog Christian I:s tid

borttogo och förda med tig till Danmark de små
glasrutor, som de faaoo på Stockholms slott, och

hvaröfver Sveoskarne klagade, såsom eo syaoerlig

dem tillfogad förlast.

Wftnajt med Hftraa, Fenoeslaoda och Grofvirad,

eo socken i Ås härad af Elfsborgs lån, år belä-

gen 14 mil V.N.V. från Ulricehamn, och tillhör

2 k), konsist. Jordmånen är dels sand, dels svart-

mylla, och nästan öfverallt besvärad af syra och

sten. Eljest har socknen många vackra ställen,

samt består af orovexlande höjder och dälder, bår

och der uppodlade eller genomskurna af strömmar

och vattnade af större och mindre sjöar. På skog

ar dock knapp tillgång. Gårdfaribandeln har för

allmogen varit en binäring. Wiska å gar igenom

socknen. De största sjöarna äro Tolken och Wings-
sjön. 9 qvarnar med 24 par stenar bafva här

i Wiska å varit anlagda. Gårdar i socknen äro:

säteriet Säby, 3 mtl. förmedladt till 1, som i öf-

ver 300 år tillhört slägten Ozehufvnd; samt Hö-

kerum, 2 mtl. säteri, som fordom varit kungsgård,

betat Wäderö, och, såsom liggande nära riksgrän-

san , varit befäst, hvarefter lemningar ännu äro

synbara; denna gård har på sednare tider äfven

tillhört slägten Oxebufvud. Socknen innehåller 47

hemman, med 1,425 inbyggare på an areal af

15,29? tonni., bvaraf 3,490 äro sjöar ocb kärr.

IWiosj* med Stenum och Skärf, är en socken, be-

lägen I mil Ö. från Skara, ocb tillhör 3 kl. reg.

Rådande jordmånen är stark sand. Skogen är klen,

och består mestadels af gran. Tobak bar bär

länge varit ymnigt planterad. I socknen märkes:

Härlingstorp, 3 £ mtl. säteri, som länge tillhört

slägten Gyllenhaal, samt Prinshaga
, £ mtl. frälse.

Hemmanen utgöra till antalet 10£, med en folk-

mängd af 266 personer på 2,476 tunnland, bvaraf

80 äro sjöar och kärr.

Winajeflyeht, Paul, son af kyrkoherden i Wing
a ti Westergöthland, Bengt Winge, började sin

tjenstgöring 1680 såsom mönsterskrifvare vid öf-

verste Malcolm Hamiltons regemente, och tillika

dennes egen handsekreterare. Befordrades sedan

1683 till kammarskrifvare i kammar- kollegii ge-

oeral-afräkningskontor, och 1688 till extra kame-
rerare i liqvidations-kommissionen, hvarjemte han

äfven brukades uti den serskilda kommission, som
var tillsatt att handlägga ständernas stora kom-
missions domar. År 1695 utnämndes han till

kommissarie i kammar-revisionen, och till kame-
rarare vid militie-kontoret i kammar-kollegium.

Slutligen blef han 1703 förordnad till kamererare

i militie-afräkningskontoret, ocb samma år upp-

böjd uti adligt stånd. Afled 1710. Han var eo

af sia tids verksammasta tjänstemän. Likaledes

brodern,

Wlmgeflyelst, Simon, som 1680 anställdes i

egenskap af extra-ordinarie skrifvara på landskon-

toret i Elfsborgs län, hvarvid han nitiskt arbetade

på upprättandet af det då införda kaekte-iadel-

ningsverket. Blaf 1685 kammarskrifvare i reduk-

s-kommistioaen, då haa tillika öfvertog ocb

till konungens nöje fullbordade ett angeläget ar-

bete om kyrkotionde-sättningen öfver bela Små-
land. Befordrades 1687 till kammarskrifvare i kam-
mar-kollegium, tull- och licentkontoret, 1691 till

kammarskrifvare i milttie-afräkningskontoret, och

1696 till extra kamererare i liqvidations-kommis-

sionen. Slutligen blef han år 1701 kamrerare i

kammar-kollegium. Adlades 1703 tillika med bro-

dera. Afled d. 31 September 1716. Ätten räk-

nar sitt ursprung från kyrkoherden Paulus Pauli i

Sköfde, som var fader till biskopen i Skara, Paulus

Pauli, bvars efterkommande uti mera än hundra

år voro efter hvarandra prostar och kyrkoherdar

uti ofvannämnda Wing socken.

It/Ingolf (Vdnnernes rum) (Mytb.). En uppehålls-

ort för gudinnorna, likasom Walball för gudarne.

I Wingolf, hos Freja, i dess herrliga boning,

Folkvagn, vistas efter döden balfva antalet af de

kämpar, som stupa på slagtfältet.

Wlnffqvlst, Olof, eloqv. et polit. prof. Skytte-

anas vid Upssla akademi, är född d. 17 Novem-
ber 1800 i V. Wingåker; fadern s. ro. rättare i

S:t Lars socken; blef student i Upsala 1819, ma-
gister 1827, lidinsk amanuens vid bibliotbeket

1829, docens i fäderneslandets historia 1834,
adjunkt i historia och statistik 1837, samt 1843
af patronus för Skytteanska stiftelsen vald och af

Kongl. Maj:t befullmäktigad till sin nuvarande pro-

fession. Har ntgifvit dispatationer m. m. På re-

formvännernes begäran i Örebro 1849, utarbetade

professor W. ett representationsförslag.

fWinajÅker, Vestra, en socken i Oppunda hä-

rad af Nyköpings län (till någon del i Askers hä-

rad af Nerike), är belägen vid Hjelmaren, 9 mil

N.V. från Nyköping, och tillhör 1 kl. reg. Wing-
åkersbygden innefattade, utom Vestra och östra

Wingåker, fordom äfven Malma ocb Österåkers

socknar, och har sannolikt tidigt varit bebodd. Man
tror också atl i fordna tider från Wingåker ända

mot bafvet vid Nyköping funnits en öppen segel-

led, som begagnats af vikingar, bvilka gifvit sock-

nen sitt namn (vikingakir). Lemningar aP ett större

fartyg, som för omkring 80 år sedan, då en torr

sommar infallit, anträffades på en sank äng nära

Wingåkers-ån, bestyrka detta. Ena relingen af

detta fartyg, som nedsjunkit i gyttjan, var täm-

ligen oskadd, och visade tydligt, att fartyget haft

8 åror och betydligare dimensioner, än att det

kunde röras i här nuvarande vattendrag. Större

delen af Vestra Wingåker ntgöres af skogsbygd

med ojemn mark ocb mager jordmån. Några
större höjder eller skogar finnas dock bär icke.

Allmogen, sannolikt en egen invandrad stam, har

sin egna klädedrägt, som år 1755 genom en kongl

förordning blef stadgad, och till form och färg

noga bestämd, äfvensom böter etsatta för den, som
uraktlåt dess nyttjande. Den bibebålles dock min-

dre af frakten för böter, än af kärlek till förfa-

dernes seder och bruk, och allmogen är stolt öf-

ver den, ehuru den hvarken för hälsaas bevarande

är deo bästa, eller för landtmanna-göromålen den

tjänligaste. Qvianaas hvardagsdrägt år eo gol yl-

lekjortel, samt deröfver an bakåt uppskörtad stor

Del. IV. 40

Digitized byGoogle



314 Wtec&km,

lifrock of kvitt vallmor ned svarta uppslag och

svart krage, rödt eller galt förkläde, ocb eo

uppståeade hvit ocb prydlig krage på liaaet.

Om vintern nyttjas fårpels. Högtidsdrågten är

en vanlig kjortel, grön lifrock med grön jacka,

eller bron lifrock med bli jacka, ocb bvita lin-

tygsärmar, utsydd röd saffiansgördel ocb brokig

kjortelsäck. Männen nyttja bvita vallmarsrockar

med blå oppslag och smala blå ränder på kragen,

korta gala skinnbyxor ocb bvita ollsrompor, samt

vid elak väderlek blå vallmarsöfverrockar. Egent-

ligen är denna dragt en resdrägt, och bäntyder

dermed på sin första uppkomst. Färder ocb resor

ntgöra ock äona Wingåkersbondens kåraste nöje.

Han lemnär gerna, då ban kan, bestyret om åker-

bruket åt hustron eller tjeastefolket, för att med
sin bomla (som ymnigt produceras i orten), sitt

bvetmjöl eller vallmar tåga nt till Stockholm,

Bergslagsorterna eller Gefle. Det lidande, som
derigenom tillskyndas åkerbruket, kommer ej i

betraktande, ty forfadren hafva plågat sålunda ut-

vandra, och bonden vill följa deras sed. Forssell

(Ett år i Sverige) anmärker, att dessa färder i all-

mänhet alstra lättja och håglöshet för sådana ar-

beten, som fordra ihärdighet ocb ansträngning.

Ovanligt är derföre icke, att friska, arbetsföra

män, redan inoan de nppnått 50:de året, öfver-

lemna hemmanet åt barnen, bvarvid de blott för-

behålla sig ett visst arrende eller så kallad hus-

mansdel, b vilken de sedan i sysslolöshet förtära.

Det hvete de afyttra, uppköpa de i Östergöth-

land, mala det, sälja det fina mjölet, och behålla

det öfriga för hushållet. Till Stockholm afyttra

de äfven en myckeabet fisk från sjön Hjelmaren.

Gifta i äldre år kalla hvarandra och kallas af sitt

tjänstefolk Sjelfven och SjeJfvan (husfadern och

husmodern). Vid slottertiden bär qvinnso ovilkor-

ligen gul kjortel. Såsom flicka nyttjar hon en

bofvudbonad af tvenne med rödt kläde öfverdragna

linnevalkar , under bvilka håret är nndangömdt,

bvilket dessutom kring pannan är betäckt med två

rader band; som fästmö bär bon några silkeshals-

dukar vid sidan instuckna i bältet, och framför allt

den på smala remmar nedhängande s. k. pongtros-

sea, som består af några små, broderade ocb med

tofsar prydda läderpungar, hvaruti en liten stlfver-

sked, knif och gaffel, nålbok m. m. förvaras.

Fästmannen har sia vanliga bvita vallmarsrock.

Då bruden föres till kyrkan, bär bon en mängd
påhängda band och lappar, ju brokigare, ju bättre.

Af sin bufvudbonad kallas bon då kronbrad, och

den till brudstolen medförda kroaan utgör en sin-

nebild af hennes erkända osknld och dygdiga van-

del. Såsom gift, bär boo en mössa, som fullkom-

ligt betäcker bnfvudet. Efter första barnsängen

aflägges pungtrossen för alltid. Ortens allmoge är

för öfrigt glad, vänlig ocb gästfri till lynnet.

Minnerne iro mestadels kunnige i åtskilliga bandt-

verfc ocb bandarbeten, och qvhmorna väfva och

förstå skickligt att köra hästar. Flickor förrätta

bär vanligen skjutsandet, till dess de bNfva gifta.

Svåra brott Sro bär oerhörda, ocb då sådana be-

gåtts, skall jnaa alltid bafva fannit, att déa brotts-

lige härstammat från någon inflyttad sttgt, oebtj

hört till gamla stammen. Barnens första under-

visning år busmodrens sak, ocb mannen befattar

sig ej dermed. Socknen bar en stor ocb präktig

korskyrkn med torn. Bland hemgårdar märkas:

Sd/slaholm och Skends (se dessa ord). Bär belagts

jernverk äro: /fctysto, BUUéro ocb Spånga. Sock-

nen kallas åfvea Stora Wiagåker, ocb ianeaåHer

156} mantal, med 6,950 inbyggare på en areal

af 68,573 tonni., bvaraf 8,580 äro sjöar ocb kärr.

Adr. Örebro eller Ås.

WlnnjAlter, dåotra, en socken i Oppunda härad,

är belägen invid V. Wingåker, 6 J mil N.V. fria

Nyköping, och tillhör 3 kl. reg. Socknen är me-

stadels slät ocb jema; men mot sydost, der des

gränsar mot Östergöt bland och Kolmorden, berg-

aktig och besvärad af kärr och moras. Rådaada

jordmånen är stark och bördig lera. Den i Sters

Wingåker öfliga drägten bar här mest bl ifvi t af*

lagd, sedan socknen derifråu söndrades. En mängd

smärre sjöar, strömmar och vattendrag, som air

finnas, gifva orten ett omvezlande ocb behagligt

utseende. Bland herregårdar märkas bär: Sjöholm,

med en hälsobrunn, samt fideikommisset QaeMorp

(se detta ord). Jernverk i orten äro: Kräméol

och Forssa. Åkerbruket är här särdeles gifvande.

Socknen innehåller 38 { hemman, med 2,050 ie-

byggare på en areal af 21,430 tunnland, hversf

3,980 äro sjöar ocb kärr. Adr. Nyköping.

Winejare) , Aaden, pastor i Krokstad inom N.

Bobosläa på första hälften af 1600-talet, var stam-

fader för Wingå rd ska slågten. Om bonom berät-

tas, att ban var illa utsatt för fiendtligt öfvervåld

under den åren 1643-1645 mellan Svenskar ech

Norrmän pågående Banuibalsfejden , bvaröfver bas

i en gammal i pastorsarkivet befintlig anteekaiag

på följande sätt klagar: "Sveadscbeu hafver rofvit

fra mig, samt mestendeelen fm de bedste böader

alt det de bafde; ja saa jeg nepplig med min fat-

tige Qvinde og 10 amaa böra undkom. Sedaa

kom ätter Svendschen neer og brendte min gaar

af slet i grund, ja saa ikke hus är blifvit staaee-

dis, saa jeg är nu som en vild Ruld i marken,*

o. s. v. Om tänkesättet i orten på baas tid vitt-

nar följande sägen angående denne pastors sista

dagar och öéå. Då ban en vacker påskmergea

skulle rida till Hede kyrka, mötte bonom två treH-

packor, som redo, den ena på prostens oxe ocb

den andra på en varg, samt åtföljdes af ee or-

kan, bvilken var nära att kasta honom af bästes.

Lyckligen undkommen detta äfventyr, berättade

han sedan ifrån predikstolen om sitt möte med trell-

gummorna; men då fylldes kyrknn hastigt af ett

bårdt väder, ocb en sky af dam ombvärfde prä-

sten. Han blef dernf straxt mållös, ocb dog aå

tredje dagen därefter, år 1646.

Winajard, Carl Rredrik af, föddes i Stock-

holm d. 26 September 1781, ocb ämnades i bör-

jan åt den militära banan, då ban äfveo, efter

tidens besynnerliga sed, redse i son späde bara-

dom utnämndes till fänrik vid det i Gdtbeberg

förlagda v. Saluas regemente. Ba svår samt sill

oeb anad titsfaHig branmskeea, IwUkea äana i bera-
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på ajeksåegea, och betydligt

försvagade boas fysiska utveckling, omintetgjorde

denna plaa, oeb bestämde honom för lärdomsvä-

gee. Haas framsteg harpa voro hedrande och

ssindre vanliga. Så bUf haa redan vid femton

års ålder student i Upsala, vid tjugotvå års ålder

filosofie magister och biblietbekssmanuens vid gym-
nasium i Götheborg, samt i början af år 1805,

då ban blott var något öfver tjugotre år gameial,

adjunkt oeb straxt derefter lekter vid nyssnämnda

gymnasiam. Redan 1810, således i sitt tjegoai-

onde år, bågnades han med professors namn, be-

der ocb värdighet. Sedan ban om hösten 1817

blifvit prestvigd, ocb följande året tagit pastoral

-

examen, erhöll ban genast, med nästan enhällig

kallelse, första romatet på biskopsförslaget inom

Götbeborgs stift, hvilket efter hans fader blifvit

ledigt, och besteg derpå i sitt trettiondesjande år

denna biskopsstol. Samma år promoverades ban

i Upsala till tbeologie doktor primus. Vid erke-

biskopsledigbeten 1837 blef ban
, jemte Wallin och

Fransen, uppförd på /örslaget, i andra rummet,

och sedan den då utnämnde Wallin, nästan före

emhetets tillträdande, med döden afgått, kallades

Wingård af alla domkapitel i riket, samt af är-

kestiftets presterskap enhälligt till första rummet

på nytt förslag, tillika med Franzén ocb Tegnér,

samt utnämndes d. 23 September 1839 till Svea

rikes ärkebiskop ocb prokansler vid Upsala univer-

sitet. Sedan ban, jemte sin äldre broder, år 1799
blifvit upphöjd i adligt stånd, uppträdde ban vid

1809 års märkvärdiga riksdag på riddarbuset så-

som ledamot af adeln. Blef 1818 ledamot och 1824
kommendör af N. 0., samt utnämndes 1841 till

andlig ledamot af Serafimer-orden. Efter att år

1844 hafva förrättat konung Carl XIV Johans

jordfästning ocb konung Oscars kröning, erhöll

ban af den nye konungen utmärkelsen af ett yt-

terst dyrbart, rikt briljanteradt erkebiskopskors.

Känd för en grundlig klassisk lårdom, kallades af

Wingård till ledamot af en mängd inländska ocb

etländska lärda sällskaper, deribland vitterbets-,

kistorie- och aotiq vitets-akademien, vetenskaps-

akademien och Svenska akademien, bvars direk-

törsplats han vid dödsstunden innehade. I förening

med grefve fil. Rosenblad stiftade han 1835 Svenska

missions -sällskapet, och blef 1841 ledamot af bi-

kelkommissionen. År 1850 sammanvigde han kron-

prinsen Carl ocb kronprinsessan Lovisa. Erkebiskop

af Wingård hade allifrån sin barndom icke njutit

någon varaktig hälsa; men den egentliga ocb när-

näste dödsorsaken var likartad med den, som så

hastigt bortryckte hans närmaste företrädare på är-

kebiskopsstolen, nemligen en förkylning i Upsala

domkyrka vid magisterpromotionen. Genom den

sjukdom, bvaraf han då angreps, brötos hans lifs-

krafter. Väl återvände bao än en gång till huf-

vudstaden och återtog sin talmansklubba vid den

der pågående riksdagen; men såg snart sin verk-

samhet tidt ocb ofta afbraten af förnyade sjuk-

domsanstötar, hvilka aödgade honom att alldeles

öfvergifva riksdagen oeb bufvudstaden, för att i

kommet ock lugnet söka återhämta sig. Der träf-

fade* kin af liden d. 10 September 1*5 i. Så-

som biskop och erkebiskop åtnjöt af Wingård
städse ett oinskränkt förtroende och tillgifvennét

af prästerskap och skollärare. Haas Prerfmofse»

handlingar, till största delen af honom författade,

väckte en allmän beaodran, och togos af Tegnér

till mönster. De innebo Ilo, bland annat, öfver-

sigter öfver den nyare litteraturen, ej blott den

tbeologiska och filosofiska, utan äfven i nästan

alla öfriga vetenskaper. Han har, ntom dessa,

från trycket utgifvit ett band Andtiga Tat, samt

en stor mängd Predikningar och Orationer, äfven-

som en öfver sigt af Kristna Kyrkan» historia. Så-

som talare var erkebiskop af Wingård en af vår

samtids starkaste improvisatorer. Uttrycken voro

träffande, sammanträngda, ehuru dock icke rapso-

diska, utan genom de enklaste öfvergångar natur-

ligt och behagligt förenade, ofta med sprittande

genialitet och klassisk finhet. Hans övertalnings-

förmåga, snart sagdt oemotståndlig, när ban ville

det, gjorde honom synnerligen fruktad af alla sina

motståndare. Hans vältalighet blef ock icke en-

dast begränsad af modersmålet; Romarens språk

var nästan bana andra tungomål, oeb hans latin

särdeles utmärkt, hvarförutan han uti flera af de

moderna språken var mera än de flesta hemma-
stadd. Hans politiska tro, bittert och på många
olika sätt ofta angripen, kunde aldrig bringas att

vackla. En ovilkorlig försvarare af den monarki-

ska principen, och afsagd fiende till hvarje bråd-

störtad ombvälfvning, aesågs han af många allt-

för stationär, och det samtycke ban någon gång
gaf till tidsenliga förändringar, förmodades oftast

ej vara uppriktigt. Hans bestämda upträdande emot
det parti, som 1823 började resa sig, ocb efter

1834 fick större fart, var för detta så störande,

att det ådrog honom på många båll ett bittert

hat. Såsom riksdagsman och sitt stånds talman

var hans inflytande ganska stort; på slutet allde-

les utomordeotligt. Man kan säga, att ban vid

de sista riksmötena belt ocb hållet bestämde prä-

steståndets beslut i de flesta frågor. Kanske bar,

under de sednaste trenne decennierna, ingen bland

landets lagstiftare på riksärendenas gång utöfvat

ett så vigtigt ocb låogvarigt inflytande, som bao.

Denna stora makt ådrog honom visserligen många
afundsmän, motståndare och fiender, hvilka dock

bvarken genom misstydningar eller hotande faror

förmådde rubba honom ett hårsmån från sin före-

sätta bana, så att ban i fullaste mått förtjänade

det epitet, hooom tillades: Den Oviketige.

Wimajåtf, d. v. s. vängåfva, kallades i fordna ti-

der de skänker, som af fränder och vänner plå-

gade efter bröllopen gifvas åt ett nygift bjonelag

till dess första bosättning. Gemenligan gaf mao
något hemkreatur, såsom oxe, ko, får, svin, gås,

höas m. m., stundom äfven hund eller katt. Mera

sällsynt var det att guld, silfver eller andra dyr-

barheter gåfvos i vingäf, bvarmed meningen synes

hafva varit mindre att lemaa något af synnerligt

stort värde, än att visa ett litet prof af vänska-

pen mot de nygifta. Vingäf var äfven til] en de

att betrakta såsom aegoo ersättning för doa rik*
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liga förplägoing gästerna erhållit vid bröllopet,

som ofta nog räckt i flera dagar, och bvarvid al-

la vanligen skulle på bästa sätt undfägnas.

19/inholtli namnes såsom böfvidsmao på Wiborg
och den käcke Knut Posses trogna bistånd ,' då

denne vid Wiborgs belägring af Ryssarne år 1495
tillbakaslog det fiendtliga anfallet genom sin myc-
ket beryktade krigslist. Om denne Winholth, hvars

bedrifter för öfrigt icke äro kända, beter det i

rimkrönikan:

Then ärlig man Knut Posse swa boll

Letb boblwerck byggia för the stora boll,

Ok Wijnboltb then ärlige man,

Myckit oppsatog var han.

Winklerfelt» Sven af» son af grosshandlaren

i Carlskrona, Joban Micbael Winkler, föddes den

20 Maj 1722. Sedan han slätat sina studier, blef

ban 1737 antagen till volontär vid kongl. fortifika-

tionen, och tjenstgjorde de 2:ne följande åren på
sjökastellet Kungsholmen, samt åren 1741 och 1742
under kriget i Finland såsom konduktör vid Finska

fältstaben, bvarefter han var anställd vid fästnin-

garne i Götheborg ocb Ny-Elfsborg. Reste 1745
utrikes, då han gjorde tjenst någon tid vid Fran-

ska arméen i Flandern, hvarunder ban bivistade

belägringarne af Oudenarde, Ostende, Gent, Ant-

werpen m. fl. ställen, samt slaget vid Raucoux.

Återkommen till fäderneslandet 1747, befordrades

ban då till löjtnant vid fortifikationen, 1750 till

kapiten, och 1756 till major. R. af S. O. 1753.

Under en lång tid tjenstgjorde ban dels i Carlskro-

na, dels i Landskrona och Christianstad, på hvil-

ket sednare ställe han tillika någon tid förestod

kommendantssysslan. Utnämndes 1764 till öfver-

ste-löjtnant, ocb 1766 till öfverste, bvarefter ban

1770 uppböjdes nti adligt stånd. Känd såsom en i

alla afseenden skicklig och driftig embetsman, åt-

njöt han ett ganska stort förtroende, samt använ-

des vid flera maktpåliggande uppdrag, bland annat

förvaltade han åtskilliga gånger landshöfdinge- och

öfverkommendantsembetet i Götheborg. Hans be-

fordringar ocb utmärkelser fortforo äfven allrjemt,

ända till bans högsta ålderdom. Så blef ban 1775
general-major, 1782 general-löjtnant, och 1799
general. År 1801 nämndes ban till kommendör af

Svärds-Orden.

Winköl, en socken, med Marum, är belägen i

Skånings härad af Mariestads län,
-J

mil S.V. från

Skara, ocb tillhör 3 kl. preb. Jordmånen består

mest af lera ocb lermylla, men på vissa ställen

äfven af sand ocb mossjord. Betet är otillräck-

ligt, men fördelaktigast för dem, som bo nära

intill den bär belägna kronoparken Furubacka. I

socknen ligger säteriet Blombacka, om 1 mtl.,

med Engelskt garfveri och en af gråsten byggd
tollqvarn, såg o. s. v.; äges af Vibidor Hoffman.

Militärboställen, här belägna, äro: Syltan och Stora

Dräglan. Ån Flian går igenom socknen. Hemma-
nen äro 22 £, med 1,234 inbyggare på en areal

af 6,133 tunnland, hvaraf 15 äro sjöar och kärr.

Adr. Skara.

Wlnkttl» ett kontrakt inom Skaraborgs län, in-

nehåller 24 socknar iaom 8 pastorater, hvilka

äro: Wånga med annexer, Gökhem med anae-

xer, Broddetorp med annexer, Klefvn med at-

nexer, Gudhem med annexer, Wing med annexer,

Segerstad med annexer, samt Winköl med Marna.

Af dessa pastorater äro 4 konsistoriella, 3 re-

gala och 1 af prmbende-natnr. Folkmängden i

kontraktet uppgår till 11,496 personer.

Winoeretad , med Motala, en socken i Aska hl*

rad, är belägen vid Wettern, 1{ mil N.O. fråi

Wadstena, och tillhör 2 kl. reg. Socknen sldter

i norr till sjön Boren, och marken är på några

ställen bergaktig, men till största delen jeroo.

Jordmånen är dels lera och mylla, dels sand oeh

klappersten. Kalksten finnes flerestädes. På skog

är i allmänhet brist. Kyrkan år gammal och byggd

af kalksten. Gårdar i socknen äro: Chartottenboty

,

3{ mtl. frälse säteri, beläget vid Motala å, Qm*-

berg
y

1 mtl. berustadt säteri, samt Du/vedat, med

mjölqvaro, tillhörig Ulfåsa Säteri. Boställen ire:

Sonnorp, 1 b. kaptens-boställe, samt Winnerstaé,

t b. kyrkoherde- boställe; derjemte Staffarulorp oeh

Warby
t
det förra furirs-, det sednare krono-fjer-

dingsmans-boställe. Socknen innehåller 27 1 hem-

man, med 696 inbyggare på en areal af 4,513

tunnland, bvaraf 510 äro sjöar och kärr. Adr.

Motala.

Winsiöf, med Näflinge, en socken i Vestra Gö-

inge, är belägen 2 mil N.V. från Cftristianstad,

ocb tillhör 1 kl. reg. Winslöfs by ligger lågt,

ocb rådsnde jordmånen är saad. På skog sr

knapp tillgång. De största gårdarna äro: Jrattöf,

ett berustadt säteri om 2£ bemmao, med 4£ ut-

utsockne frälse- hemman, ocb godt mulbete; samt

Oretorp, ett- säteri om lj hemman, med 5^- io-

sockne frälse, och 8 £ utsockne frälse-hemman, 14

insockne frälse-torp, mjölqvarnar, sågqvarn, till-

räcklig skog af bok och ek m. m. Socknen it-

nnebåller 43 £ hemman, med 1,855 inbygggare

på en areal af 14,464 tnnnl., bvaraf 96 äro sjöar

och kärr. Adr. Ghristianstad.

Win»trnp, Petrus* före sitt adlande kallad

Wtnslruptus, föddes d. 30 April 1605 uti Köpen-

hamn, der bans fader, med samma namn, då vir

biskop. Sedan han gjort grundliga studier, så »al

i sin fädernestad, som vid åtskilliga utländska aka-

demier, blef han 1633 utnämnd till logices pro-

fessor i Köpenhamn, samt två år därefter till tfaee-

logie doktor och öfverbofpredikant hos konung Chri-

stian IV. Berömd för stor lärdom och ett upplyst

vett, samt dessutom ganska omtyckt för sitt fär-

diga uppförande och ett särdeles behagligt otse-

ende, blef han snart af alla både ansedd och äl-

skad. Också gick hans befordran så snabbt, att

han redan 1637 vid blott 32 års ålder utnämndes

tillbiskop i Lund. Sedan fortfor ban att nti 42 sr

styra detta stift på ett ganska berömligt sätt, oeh

efter det att Skåne, till följd af freden i Roeskil-

de, kommit under Svenska kronan, visade ban

samma nndersåtliga trohet mot sin nya örverbet,

som han förut ådagalagt mot Danska regeringen.

Också stod han städse uti stor ynnest så väl bes

konnng Carl X Gustaf, som äfven sedermera hes
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hans soo. Den förre upphöjde boBom 1658 uti

adligt ståpd, då han skref sig till Landagård och

Werpiage. Då oti kooaog Carl Xl:s tid akade-

miea i Lund år 1668 inrättades, åtog sig biskop

Winstrup, ehuru redan till faög ålder kommen, att

dervid biträda såsom theologie professor. Man har

velat finna ett bevis på hans bögmod oti hans be-

teende vid konung Carl X:s begrafning, då ban if-

rigt yrkade att blifva ansedd såsom den förnämste

bland rikets alla biskopar, nast erkebiskopen i

Upsala, på den grund, att Lunds biskopssto) i

fordna tider varit säte för erkebiskopar och nor-

dens primater. Han gaf vid nämnde tillfälle äfven

icke vika för biskopen i Linköping, som förrättade

begrafningsakten , förrän han erhållit ett offentligt

intyg, att sådant endast skedde på den grund, att

denne då vikarierade för den frånvarande erkebi-

skopen. Han afled den 28 December 1679, utan

manliga arfvingar. Flera arbeten vittna om bi

skop Winstrups flit ocb grundliga lärdom: såsom:

Libri epigrammatum\ Epxstola de pulchriludtne CAri-

sti; Pandectarum sacrarum cotlecta; disputationer;

orationer; libpredikningar på Danska och Svenska,

m. m.

Wlnter, Johan Henrik , af en gammal adlig

ätt från Hessen, ingick 1698 såsom volontär vid

öfverse Tiesenbaosens regemente till häst; men
blef redan 1700, vid krigets utbrott med Rys-

sarne, af desse tillfångatagen Sedan han 1703,

efter många äfventyr och farligheter, lyckats rädda

sig med flykten ur denna fångenskap, anställdes

ban året derpå såsom förare vid grefve Måns Sten-

bocks dragoner, med hvilka han deltog uti slaget

vid Frauenstadt, hvarest han illa sårades i låret och

benet. Kort derefter befordrad till sergeant, erhöll

han ytterligare en blessyr vid angreppet på Reusk

Lemberg. Bivistade 1706 Grodnos belägring, samt

brukades vid åtskilliga andra krigsförrättningar,

hvaruoder han ånyo illa sårades i hufvudet ocb

veostra armen. Då befordrad till adjutant, blef

han 1707 löjtnant vid ett Tyskt regemente, med
bvilket han afgick till Wiborg, der ban någon tid

användes såsom transistor för Ryska språket vid

åtskilliga underhandlingar med Ryssarne. År 1708
bivistade han fälttåget i In^ermanland, då ban vid

flera tillfällen visade prof på stor tapperhet, isyn-

nerhet vid öfvergången af floden Newa, der han med
endast 120 man tillbakadref en ansenlig fiendtlig

styrka. Till belöning härför utnämndes ban ge-

nast till kapten, i h vilken egenskap han 1710
transporterades till östgötha regemente. Med ut-

märkt mannamod deltog ban derpå nti slaget vid

Helsingborg sistnämnda år, och oti fälttåget i

Norrige det följande året. Bivistade derefter sla-

get vid Gadebusch 1712, samt året derpå liela

Holsteinska kampanjen och belägringen af Tönnin-

gen. Vid kapitulationen af sistnämnda fästning,

lyckades ban att undkomma, förklädd till bonde,

och genom hela fiendtliga arméen tränga fram ända

tiH Hamburg, hvarifrån han gick öfver till Sverige.

Under Norska fälttåget 1718 gjorde han majors-

tjensten vid belägringen af Fredrikshall. År 1719
upphöjdes han i adligt stånd, med bibehållande af

sitt Darra namn. Hans sednare öden äro icke

kända; man vat endast, att ban läror bafva afli-

dit på 1740-talet.

MHuåte, beläget i Norra Tjust, var ett friherre-

skap, som år 1561 stiftades till förmån för den

yngre slägten Grip, men hvars ärftliga egenskap

upphörde, då den utnämnde friberren Birger Nils-

son Grips soo, Mauritz Grip, afled utan manliga

arfvingar år 1592. Se för öfrigt Ed i Tjust.

Vipan. Om denna lilla oskyldiga fågel går mån-
genstädes bland allmogen på landsbygden en gan-

ska gammal, ända ifrån den katholska tiden sig

bärledande, besynnerlig sägen. Hon såges nemli-

gen bafva varit bland de fåglar, som vid Cbristi

korsfästelse slagit fram öfver Golgatha och manat

ondt öfver den oskyldigt lidande, hvarföre hon

blifvit förbannad och dömd att alltid uppehålla sig

bland kärr ocb moras. Tillika berättas det om
benne, att hon fordom varit en tjenstemÖ hos

Jungfru Maria, men en gång stulit hennes silfver-

sax, hvarföre hon, då bon dertill förnekade sin

brottslighet, förskapades till en fågel, och döm-
des att i all sin tid fara omkring på ödsliga tuf-

vor, städse ropande, såsom bekännelse af sitt fel,

"ty vit, tyvit, eller "stulit, stulit," samt bära stjert-

fjädrar, klufna i likhet med en sax.

Wira, ett bruk i Kulla socken af Stockholms län,

har fordom varit betydligare, men äger ännu godt

manufaktursmide af liar, yxor, knifvar ocb dylikt.

Bruket har god tillgång på vatten från flera ofvan-

liggande sjöar, men är för öfrigt i förfallet skick.

Dervarande smeder befunno sig fordom i bättre

vilkor än no, och tveone sådane, med namnet

Battram, säges hafva uppfunnit det nu så allmänt

bekanta Wira-spelet. Bland fornsefler vid bruket

qvarstår ännu "gesälldansen
,

n som dock numera

endast hvart annat eller tredje år plägar inträffa,

ocb tillgår på det sätt, att den unge lärlingen,

som nu är utlärd till gesäll, utsmyckas med en

mängd blommor, som broksflickorna tveone dagar

före högtidligheten skicka till honom, bvarefter

han går från det ena stället till det andra inom

orten, för att bjuda till dansen, samt dervid alltid

kan påräkna traktering, åtminstone af en kopp
kaffe, så att ban slutligen på aftonen, utom all

annan välfägnad, kan antagas bafva förtärt minst

30 koppar kaffe. Deremot är det gesällens skyl-

dighet att från Stockholm anskaffa en tunna öl

till förtäring vid dansen, som fortfar så länge

något öl ännu finnes qvar. Brännvin och bröd

bestås deremot af hans mästare, och denna dans

räcker stundom i flera dagar. — Julen firas äf-

ven med dansar, som äro af trenne slag, nämli-

gen: barndansen, till bvilken barnen skjuta till-

samman och bjuda fader och mödrar; gummdan-
sen, hvartill gummorna "sala ihop" och bjuda gub-

barne ocb barnen, samt slutligen gubbdansen, hvar-

till gubbarna inbjuda gummorna och barnen. Äges
af lagman Boström.

Virsenlus, Samuel» son af kyrkoherden i Wir-
serum uti Småland, Daniel Petrus Lönebergius,

föddes år 1647. Sedao ban genomgått Kalmare

skola och Linköpings gymnasium, reste han 1667
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«pp Ull Upsala for att bHftfc student. Som nan

af naturen rar mycket yr och Instig , blef baos

lefnadssätt i Upsala nog utsväfvande, hvarfdre ock

den ledsa roboten bände booom att blifva relegerad

från akademien. Haa nödgades derföre vara be-

tänkt på en atrikes resa, för att vid något frera-

mande universitet kanna fortsätta och fullkomna

sina studier. Bårtill valdes Rostock, ocb vid an-

komsten dit aflade ban först fadersnamnet, samt

antog namnet Virmnius efter sin födelseort. Uti

Roslock erhöll ban magistergraden. Nu stadgad

både till sinne och lefnadssätt, återvände ban till

fäderneslandet, der ban både den lyckan att kom-

ma i gunst bos kongl. rådet grefve Gustaf De la

Gardie, hvilken snart fattade ett synnerligt tycke

för den qvicke ocb mantre magistern, samt erbjöd

bonom en syssla i kansliet. Som Virmnius dock i

stället anhöll om kallelse till predikoembetet, ut-

nämnde De la Gardie honom till sin huspredikant,

bvarefter han 1 674 prestvigdes i Upsala. Deref-

ter befordrades ban till sqvadronspredikant, ocb

sedermera till regementspastor vid lifregementet

till bäst, med bvilket ban gjorde bela fälttåget

mot Danskarne i Skåne. Hans stora predikogåf-

vor ocb sällsynta föreställningssätt forvärfvade bo-

nom under tiden konungens synnerliga välbehag,

så att ban 167S utnämndes till dess ordinarie bof-

predikant. Alltsedan var han nästan oskiljaktig

från konungens person, ocb befastade sig allt mer

och mer i dess nåd till den grad, att ban till och

med ofta fick förtroende om vigtiga politiska för-

handlingar. År 1680 utnämndes ban till öfverhof-

predikant och pneses i hofkonsistorium, samt kort

derefter till konungens biktfader. Dessa befattnin-

gar utöfvade ban på ett sätt, som tillvann bonom

både aktning ocb tillgifvenbet; äfven åtnjöt ban

den hedrande utmärkelsen, som geraenligen icke

bevisas någon annan än rikets erkebiskop, att näm-

ligen få döpa alla kongl. prinsarne ocb prinses-

sorna. Härom bar konung Carl XI sjelf i sin

dagbok egenhändigt skrifvit följande anteckning:

"Alla våra barn bafver magister Viraenius döpt,

bvilken den tiden var min öfverhofpredikant." Äf-

ven bos den unga drottningen stod han i stor nåd,

och hon gaf honom mera än en gång förtroende

om sina tillfälliga bekymmer. År 1688 utnämn-

des han till biskop i Wexiö, ocb följande året

blefvo hans barn uppböjda uti adligt stånd, under

namnet Gederstjerna. Såsom stiftsstyresman i frade

han isynnerhet mycket för undervisningsverket,

samt genomdref bland annat ombyggnaden af sko-

le- och gymnasiihaset i Wexiö, bvilket förut va-

rit uti ett ganska bofälligt tillstånd. Vid jubel-

festen 1693 promoverades ban till tbeologie dok-

tor, och vid bibelöfversättningen kallades ban att

vara en bland medarbetarne. Äfven uti många

andra vigtiga ärender fick ban konungens uppdrag

att deltaga. På sin tid räknades ban bland våra

ypperligaste predikanter, ocb ännu i våra dagar

kan man med nöje läsa bans predikningar, hvilka

äro värda det beröm de erhållit, att vara förfat-

tade med smak ocb styrka. Ett häftigt slagan-

fall, som öfverföll bonom under en måltid, ändade

på några ögonblick bana lif i Februari månad år

1703. Hans hastiga död Järer, enligt en trovär-

dig berättelse, hafva varit förenad med gaotia

besynnerliga omständigheter. Den troddes vara

förorsakad af förskräckelse öfver ett nyligen er"

hållet onådigt bref från konung Garl XII. Mej

samma post hade han dessutom afven fått endei-

rättelse om sin äldste sons död. Denne hade ra-

rt t fänrik vid Södermanlands regemente, och kort

förut stupat vid Tboro. Biskopen hegrofs mycket

hastigt, i Wexiö domkyrka, utan att man känner

orsaken dertill; men påföljande dagen, semvarea

söndag, säges klockaren efter aftonsångens slöt

bafva bort nedifrån biskopens graf ett ömkligt la-

te, såsom af någon gråtande eller qvidande. DetU

berättade ban för några andra; men ingen ville

lyssna dertill. Om måndagen bar man dock åndt-

ligen låtit öfvertala sig att öppna grafven, då till

allas bestörtning det befanns, att den begrafee

brutit sig ur kistan, samt låg utanföre på golfvet

af den murade grafven. Enligt en annan oppgift

låg liket väl qvar i kistan, men omvändt och blo-

digt, samt med fingrarna på ena banden illa sar-

gade.

Wireda» med Haurida, en socken i Norra Wedbo

härad af Jönköpings län, är belägen 4 mil O.N.O.

från Jönköping, ocb tillhör 3 kl. reg. Jordma-

nen består i allmänhet af sand, och marken ar

stenhanden och bergaktig. På skog är knapp till-

gång. Kyrkan är af träd, meå ett cbor af steo.

1 socknen ligger frälse-säteriet Wiredahotm, 2 mtl.,

som fordom tillhört Brabeslägten, men på de sista

100 åren slägten Hammarberg. Socknen innebal-

ler 29 hemman, med 1,0 10 inbyggare på en areal

af 11,803 tunnland, hvaraf 1,450 firo sjöar och

kärr. Adr. Grenna.

Wirestatl, en socken i Albo härad af Wexiö län,

är belägen 4| mil S.V. från Wexiö, och tillhör

2 kl. reg. Marken är i allmänhet ojeran och steo-

bunden, med många mässar och sjöar, och rådaode

jordmånen är sand. På skog är knapp tillgäng.

Orten berömmes såsom utmärkt sund. Förfärdi-

gandet af skor, som härifrån utfördes till de norra

provinserna, har bär varit en allmän industrigren.

I socknen finnes 2:ne frälse-sälerier: Fanhult ocb

Spånhutt, det förra 2, det sednare 1 hemman. Vid

Fanhult äro mjöl- och sågqvarnar. De 3:ne pre-

steboställeoa inberäknade, 6nnas i socknen 15 kro-

nan; boställen, samt dessutom krono-säteriet Waftre,

om 1 £ hemman. — Den berömde grefve Leonart

Torstenssoo blef år 1647 friherre till Wirestad,

med Wirestadnäs till bufvadsäte för friherreskapet,

bvilket utan tvifvel här varit beläget. Soekoeo

innehåller 96 J hemman, med 3,569 inbyggare på

en areal af 57,441 tunnland, hvaraf 5,650 åro

sjöar och kärr.

Virgin, Axel Vvedrtk, född 1771 , major ocb

R. af W. M död d. 7 Okt. 1828, har gjort si*

något känd såsom författare genom sina arbetes:

Anmärkningar och reflexioner öfver åtskilliga émntn

i allmänna eammantefnaden och Stunder helgade åt

hjertat och förståndet, genom skaldeförsök i rehgiö#>
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moraBska och andra allvarsamma ämnen. Hans

hustru,

Virgin t liovlsa Charlotta» född Ljungberger

d. 22 Ang. 17??, död d. 20 Juni 1830, nar öf-

ver&att: Maret Aurelii äreminne af Thomas; Al-

maida, en sann händelse under sista revolutionen

i Spanien; samt flera Komedier. Sonen,

Virgin, Axel Gustaf, provincialläkare i Udde-

valla distrikt, med. doktor, chir. magister, ar född

1814, studerade i Upsala, der ban tog medicinska

graden, blef stadsläkare i Strengnäs och 1848 i

Uddevalla samt d. 21 Sept. 1850 utnämnd pro-

vincialläkare i Uddevalla distrikt. Utgifvit Poe-

tiska försök af en sexlon års yngling , Stockholm

1830, och vann 1849 andra priset i Svenska aka-

demien för skaldestycket Hoppets engel.

Virginia, naturlig dotter af konung Erik XIV
och Agda Pebrsdotter, erbjöds Sr 1568 af nämnde

konung til) gemål åt storfursten Iwan Iwanowitz,

son af Ryske Czaren Iwan Wasiliewitz II , då Ryska

beskickningen yrkade på uppfyllandet af hans en

gång förut gifna löfte att sända till Ryssland her-

tig Johans gemål ,
prinsessan Catharina Jagellonica.

Ryssarne afslogo med förakt detta anbud, som såle-

des genast förföll. F$rut lärer den unga Virginia

bafva varit förlofvad med en af grefve Svante Stu-

res söner, men förlofningen på konungens befallning

blifvit uppslagen. Hon blef sedan gift med lands-

böfdiogen i Kronobergs län, Håkan Knutsson Hand
till Hagelsrum och Attorp; men om hon med denne

sin man lemnat några efterkommande är ej bekant.

År 1585 erhöll hon af konung Johan III åtskilliga

gårdar i Westergötbland, bvartill sedermera 1589
hertig Carl lade några lägenheter i Wassbo hä-

rad, eller den del af ofvannämnda landskap, som
då hörde till hans furstendöme.

fYJrkie, annex till Stora Harrie, är beläget i

Harjagers härad, 1.} mil N. från Lund. Marken

är jemn och rådande jordmånen lermylla. Skog
fattas. Socknen innehåller fi hemman med 320
personers befolkning på en areal af 1,435 tunn-

land.

tirirsbo, ett jernbruk i Ramnäs socken af We-
sterås län, bar 4 härdar med 2,301 ±% skepp:d

privil. årligt smide af köpetackjern , bvårföre ham-

marskaft utgår med 20 skepp:d 1 5 li*p:d 7 mar-

kor. Frälsesmidet utgör 225 skeppund. Bruket

skeppar på Stockholm. Åges af intressenter och

disponeras af frib. N. A. Silfversköld. Smides-

ståmpeln visar ett menniskoansigte, omgifvet af

bokståfverna E och 6 inom en krets af punkter.

Wlraén, Carl Johan af, föddes d. 12 Sept.

177? på Sveaborg, der fadren var revisor vid

arméens flottas civilstat. Den dagliga åsynen af

vapen och fartyg ingaf gossen tidigt lust för sjö-

tjensten och ban ingick vid endast 6 års ålder

deri, såsom skeppsgosse; men erhöll genom fa-

drens relationer, år 1788, en sergeantsbeställning

med lön. Nu endast 11 Ar, kallades ban från

barndomens lekar till krigets allvar, utkommen-

derades på skärgårdsflottan ocb deltog med den i

flera under kriget förefallande träffningar, bland an-

dra i dea blodiga drabbningen vid Svensksund d.

819

24 Aug. 1789. År 1795 tog han officers-examen

,

Öfväde sig i sitt yrke, dels under enskild sjöfart,

dels på åtskilliga kommenderingar, tilldess ban år

1806 afgick till Pommern såsom chef för en ka-
nonslupsdivision. Här hade han rika tillfallen alt

utmärka sig ocb underlät ej heller att begagna

dem. I en mängd träffningar, som foreföllo med
Fransmännen år 1807, tillfogade ban dem mång-
faldig skada genom strandbatteriers förstöring, ef-

fekters ocb pråmars borttagande m. m., och år

1808, uoder kriget mot Ryssland, betäckte han

expeditionen till Lemo, landstigningen ocb embar-
keringen derstådes samt bivistade såsom förste

adjutant bos skärgårdsflottans befälbafvare, amiral

Hjelm stjerna, träffningarna vid Rimitto, Beck-
holmen ocb Sandö, vid bvilket sistnämnde till-

fälle han erböll ett svårt sår i venstra foten,

bvarföre ban måste hemföras till Stockholm, der

sex månader förflöto innan ban tillfrisknade. År
1809 kunde ban likväl återgå i tjenst, ocb bivi-

stade expeditionen till Rata a ocb Norrbotten, der

ban förde befälet öfver den skärgårdsflotta, som
skulle skydda landstigningen. Efter dennas miss-

lyckande, anfölls eskadern af Ryssarne från land-

sidan, och led deränder icke obetydlig förlust;

men tillfogade fienden en ännu större. År 1812,
då Fransmännen åter inryckte i Pommern, uppdrogs

honom, att der ifrån öfverfÖra Svenska trupperna

tillbaka till Sverige; men bvilket ej kunde verk-

ställas, emedan de af Franske befölbafvareo qvar-

böllos som fångar, bvarefter öfver-adjntaoten Wir-
sen en tid kryssade vid Pommerska kusten. Under

1813 års krig hade ban befälet öfver den del af

skärgårdsflottan, som stationerades i Pommern, men
åtföljde sedermera arméea nedåt Tyskland, bvari-

från han vid årets slut återvände till Östersjöku-

sten att observera Ddnska flottans möjliga företag

i Sundet. I kriget mot Norrige år 1814 kom-
menderade han skärgårdsflottan, med bvilken han

deltog i anfallet på Kragerön och Fredriksstad.

Härmed var hans egentliga krigiska bana slutad.

Den fredliga, oeb icke mindre ärofulla, af admi-

nistratör och organisatör återstod. Såsom chef för

Götheborgs-eskadern, bvartill han utnämndes år

1815, var uppbyggandet af flottans dervarande

etablissement isynnerhet bens verk. Med denaa be-

fattnings bibehållande, utnämndes han år 1823 till

chef för sjöförvaltningnn; men fick ej länge före-

stå detta embete, i bvilket hans talanger, kunska-

per och erfarenhet, understödda af en redlig ka-

rakter och ett angenämt sätt att vara, skulle kun-

nat gagna, emedan döden alltför tidigt bortryckte

honom d. 19 Oktober 1825, i en ålder af endast

48 år. Han var då till rangen vice- amiral, kom-
mendör af Svärds-orden, ocb adelsman.

Wir»én, Oaetasff Fredrik af, den föregåen-

des yngre broder, föddes, afvenledes på Sveaborg,

d. 21 OkU 1779, och agnade iig, efter fadrens

exempel, åt den civila ämbetsmannabanan, ehuru

också ban i början var bestämd för sjötjensten,

och inskrefs år 17.91 som sergeant vid flottan;

men hvilkeo väg både bristande lust och svagare

hAUa förmådde honom öfvergifva. Utgången vi-
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sade också, att han bftri icke misstagit sig, ty

han gjorde en likaså tidig, som ovanlig lycka.

Redan vid 18 års ålder erhöll han revisorsplatsen

vid flottan efter fadren , som derifrån tagit afsked

;

men öfverflyttades tvenne år sedoare till Stock-

holm, der han inträdde i kammar-ratten som re-

visor, fick det ena uppdraget efter det andra, och

blef 1805 förordoad till öfver-krigskommissarie

och chef för arméens i Pommern kommissariat.

Allt det ofriga af denne mans historia är en fort-

satt kedja af befordringar och förtroende-uppdrag,

såsom år 1809 att vara ledamot i beredningen;

år 1811 att förestå statssekreterare-embetet för

finanserna; att besörja arméens penningeärender

under fälttågen i Tyskland ocb Flandern 1813 och

1814; att vara en af kommissarierne vid förenin-

gens i Norrige afslutande; vidare tillföllo booom
statssekreterare-embetet för krigsärenderna, presi-

dentskapet i statskontoret, och slutligen statsråds-

platsen, hvilken han innehade till sin död, som
inträffade d. 9 Dec. 1827, i en ålder af 48 år,

densamma som hans broder uppnått. Härunder er-

höll han alla möjliga, i vårt land åtkomliga, he-

dersbetygelser och utmärkelser, utnämndes till adels-

man, friherre, grefve, kommendör af Norstjerne-

orden, Serafimer-riddare, och ledamot af nästan

alla akademier, till ocb med den Svenska. Wir-
sén var ett ljust och redigt, men alldeles icke

öfverlägset hufvud. När man erinrar sig, att hans

fader var hvarken rik eller förnäm, att han sjelf

hade blott en ringa underbyggnad, inga ovanliga

talanger, ocb ett sträft, frånstötande sätt att vara,

skulle man ej kunna förklara sig hans brådstörtade

lycka, om icke förklaringsgrunden dels låg i den

helt enkla, med folktron öfverensstämmande, af

öfverklokheten så ofta förkastade, men af den

sanna klokbeten gillade och af all erfarenhet be-

kräftade sats, att det ges menniskor bestämda till

lyckan, liksom andra till olyckan, dels i hans of-

vannämnda egenskaper af sundt förstånd, energi

och outtöttlig verksamhet, dels och bufvudsakli-

gast i den egenhet bos vår aristokrati, att endast

vinnlägga sig om lysande ocb ytliga kunskapers

inbemtande, hvaremot de solidare ocb icke glän-

sande äro henne fremmande. En man med kame-

rala ocb aritbmethiska insigter är således för heooe

lika nödvändig som värderlig, ocb då en sådan

dertill, såsom fallet var med Wirsén, förstår att

göra sig gällande och imponera, skall han ej und-

gå att af henne högt uppskattas, icke sällan öfver

sitt värde. Var än detta icke så stort, som mäng-
den, förvånad af hans lycka, antog , var det likväl

visserligen aktningsvärdt, isynnerhet för Wirséns

sjelfbedömande af hvad som fattades honom, och

för hans bemödande att fylla bristen.

Hlnerum, med J&reda, en socken, 4J mil

S.S.V. från Wimmerby, är till större delen belä-

gen inom Aspelands härad, men till en del afven

inom Östra härad af Jönköpings, samt Uppvidinge

härad af Wexiö län. Marken är bergaktig, med
svartmylla, och skog fattas. Vid kyrkan är by

och marknadsplats. I socknen ligga säterierna

Rksebo, 2 1 mtl., och MitierhuU, 1 mtl. Socknen

innehåller 54-^ mtl., mod 2,367 inbyggare på sa

areal af 61,300 tunn]., bvaraf 3,230 äro sjöar

och kärr. Adr. Wimmerby och St. Åby.

Wirå, ett stångjernsbruk i Björkviks socken tf

Nyköpings län, är anlagdt år 1623, ocb bar till-

räcklig rekognitioosskog ocb vattentillgång. Bra-

ket består af 5 härdar och 3:ne stångjernsham-

mare, med 2,250 skeppid privil. årligt smide af

eget tackjern, bvarföre hammarskatt ntgöres med

22 * skepp:d. Här finnes äfven spik- och annan

manufaktorsmides-tillverkning. Godset skeppar på

Stockholm. Mjölqvarn, tegelugn och kalkugn fin-

nas här för brukets behof. Äges af frih. G. Rid-

G.S.
derstolpe. Smidesstämpeln är -—

W
Wlflborsj har varit ett slott, beläget vid bafvet,

nära intill staden Wisby. Konung Erik XIII låt

år 1411 påbörja dess anläggning, ocb hade bär,

sedan han blifvit afsatt, i 9 års tid sin seralj ocb

sitt sjöröfvarnäste. Slottet har för öfrigt delat

lika öden med släden; öfverlemnades år 1645 ee-

ligt Brömsebro-fördraget af Danske ståthållaren

Holger Rosencrants till Sverige; men återkom än-

der kriget år 1676, genom förräderi eller feghet

af kommendanten Mikael Scbiiltz i Danskarnes bän-

der, bvilka vid ryktet om den stundande freden i

Footainebleaa, genom minor sprängde det i löften,

för att endast i förstörd t skick återlemna det till

Sverige. Man bar sedan bränt kalk af de för-

derfvade tornen och murarna, och knappt något

spår återstår numera af denna märkvärdiga bygg-

nad.

Ulibur, Wanlands son, tog a rf efter sin fader

ocb blef Svearnes drott. På hans öde, likasom förut

på hans faders, berättas trollqvionan Hulds kraf-

tiga besvärjelser hafva haft ett ganska olyckligt

inflytande. Härvid skall, enligt sagan, hafva till-

gått på följande sätt. Sedan Wisbur, som tagit

till äkta en dotter till Aud den Rike, någon tid

haft bonne till hustru, ocb boo födt honom tveone

söoer, Gisl och Andur, öfvergaf ban henne och

tog sig en annan hostrn. Aud den Rike återtog

då sin dotter, bvilken äfven medförde sina båda

söner och uppfostrade dem bos sig, till dess de

voro den äldre tretton och den yngre tolf år

gamla. Då sände bon dem till deras fader, för

att af honom otkräfva den morgongå fva, han ot-

fäst sig att gifva deras moder, då han tog henne

till sin hustru, ocb bvilken gåfva skulle utgöras

af tre stora gårdar samt en tjock guldkedja. Wis-

bur vägrade att lemna detta, ocb sönerne åter-

vände förbittrade till sin moder, sedan de hotat,

att guldkedjan skulle blifva den förnämste mans

bane inom Wisburs ätt. Hemkomne, anlitade de

trollqvionan Holds hjelp, och boo låfvade att ge-

nom sin trollkonst, den beryktade Seid, så till-

ställa, att icke allenast de skulle förmå otkräfva

hämnd på sin fader. ocb dräpa honom, utan ock

beständiga inbördes fejder och fiendtligheter fram-

deles ega ron emellan medlemmarna af Ynglings-

ätten, till följd af Holds öfver densamma uttalade

förbannelse. Gisl oeh Aqdor ingingo på denna

hemska öfverenskommelse, samlade derpå krigs-
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folk, drogo Ull Wisbers gård, öfverAHo den oAr-
roodadt om oo natt och ianebrånde så sia fettar.

Wlsfey. Denna namnkunniga stapelstad, toda sta-

den på Gottland, skall hafva sitt namn af ordat

W«, som fordom betydda gammalt offerställe, oeh

bar otaa tvif?el varit anlagd långt före enristen-

domens införande i den Skandinaviska Norden. Vid

pass år 800, då den stora handelsstaden Wineta

på ön Ysedom af en öfversvåmning förstördes,

skola flera af dess borgare bafva farit öfver oeh

nedsatt sig i Wisby, bvarigenom denna stad myc-
ket tillväxte, och vann tillopp af köpmän och be-

sökande från nästan alla Europas nationer. Den
handel, som i ll:te ocb 12:te århundradena gjorde

Wisby stad så blomstrande och mäktig, synes

bafva uppkommit och onderhållits förnämligast der-

igenom, att denna stad då kringspridda Indiens,

öfver Ryssland ankomna, produkter kring norra

Europa. Den mängd af Kufiska och Byaantiaka

mynt, som årligen uppgräfvas nr Gottlands jord,

synes bestyrka sanningen bäraf. En egen lagstift-

ning för sjöväsendet bildade sig här, och Wisby

Siarätt, till en del hämtad ur ön Olerons artiklar,

vann snart ett allmänt anseende bland norra Eu-
ropas handlande nationer. Då Hanseforbundet år

1241 uppstod, ansågs Wisby såsom förbundets

förnämsta stad, och egde då 18 kyrkor, 3 eller

5 kloster, gillesbus, bibliotbeker m. ra., samt

12,000 borgare, utom handtverkare och arbets-

folk, som bodde i förstäderna, hvilka berättas

bafva sträckt sig en balf mil norr och söder ut

om murarna. Flera af dessa kyrkor voro dock

uppbyggda för olika nationers bruk , och att minsta

delen af stadens befolkning var infödd, visar sig

redan deraf , att balfva magistraten skulle bestå af

Tyskar. Waldemar III af Danmark var den, som,

under Magni Smeks regering i Sverige, år 1361,
störtade Wisby från denna storhet oeh makt, då

han , efter ett öfver borgrarne vunnet fältslag utan-

för stadens murar, segrande inryckte genom den ge-

nombrutna stadsmuren, uttog en sträng brandskatt,

plundrade kyrkor, kloster, allmänna ocb enskild-

ta bas, samt bortförde bytet på tvenne skepp,

af bvilka det ena förgicks under hans återfärd till

Danmark. Lybeckarnes härjningar under åren 1509
ocb 1525, samt Danske ståthållarnas förtryck full-

ändade stadens förfall. Sedan Brömsebro-fredeo år

1645, bar staden jemte ön oafbrutet lydt under

Sveriges krona, med undantag af de tre åren från

d. 1 Maj 1676 till medlet af Augusti 1679, då

Ön åter var i Danmarks bänder, samt de 3 vec-

korna från d. 22 April till d. IG Maj 1808, då

Ryssarna bär voro berrskande. Denna stad, som
vid första anblicken företer en ovanlig mängd rui-

ner, år nu säte för öns landsböfding och biskop,

en borgmästare, ett gymnasium, en bögre lärdoms-

skola, en apologist- och en handelsskola, en råd-

busrätt, ett postkontor ocb ett apotbek. Ett

fruntimmers-samfnnd, 2:ne vexelundervisningsske-

lor, ett arbetshus, hospital, lasarett ocb korbus

finnas bär ock inrättade. Staden bar egeo stadslä-

kare, och länets koagl. hnsbållnings-sållskap har här

sina sammankomster. Stadens vapen föreställer,

likasom provinaans, ett lamm med en med kors-

tackan utmärkt fana. Staden innehåller nu omkring

974 bus oeh tomter, med 3,483 tennland jord,

hvarof 850 äro åker, 107 äng, och 2,526 skog

och utmark. Folkmängden utgör 4,200, och skat-

tebidraget inalles 26,645 R.dr brko, bvaraf 10,681

R:dr utgöra bevillningen. Staden är skyldig att

hålla 27 båtsmän. Dess värde är nppskattadt till

540,184 R:dr. Handeln drefs här år 1844 af 75
handlande, med 62 mans betjeniag, samt en be-

villning af 1,791 |£ R:dr. Antalet af från inrikes

orter ankomna eller dit afgångna fartyg utgjorde

samma år 148, om 2,509 sammanräknade läster.

Under vanlig årsväxt utföras härifrån ända till

12,000 tunnor spannmål, samt dessutom kalk och

skogseffekter, såsom bjälkar, spärrar och bräder,

sandstensarbeten, ull oeh ylletillverkningar, samt

frakt och viktualier, särdeles fårkött. Deremot

införes vin, salt, fiskvaror, specerier, tobak, lin,

bomull och andra kramvaror, samt stundom äfven

spannmål. Utrikes sjöfarten gäller mest Danzig,

Lubeck ocb Plensburg, ocb inrikesfarten Stock-

holm ocb Kalmar. Stadens hamn år på aednaro

åren upprensad ocb gjord tjenlig för ej alltför

djupgående fartyg. Ett Engelskt garfveri och 4

mindre tobaksfabriker äro bär anlagda. Från sta-

dens boktryckeri otgifves Wisby Veckoblad En för-

delning af kongl. Svea artilleri är bär förlagd.

Den kyrka, som staden nu begagnar, domkyrkan,

kallades fordom S:t Maria kyrka, och bar år 1190
blifvit grundlagd af Lubeckare. Hon är 96 alnar

lång, och bredast af alla kyrkor, som funnits i

Wisby. Dess byggnadsstil är blandad, och synes

bevittna, att särskilta partier af henne blifvit på
olika tider uppförda. Bysantinsk, Göthisk, och

sednare Tysk byggnadssmak finnas bär på ett säll-

samt sätt föreoade. Rummets resonans hörer äf-

ven till dess märkvärdigheter. Sjelfva takresnin-

gen uppfördes år 1760. Domkyrkoförsamlingen,

med tillydande 5 £ hemman utom staden , utgör ett

regalt pastorat. — Bland stadens fomtomningar

märka vi: 8tad$m%tren, som ännu till betydlig del

är bibehållen, och fordom helt och hållet omslu-

tit staden. Inom dess omkrets finnas nu sädes-

åkrar ocb planteringar. När den blifvit uppbyggd,

bar varit omtvistadt; men ett närmare skärskå-

dande synes ntvisa, att den efterhand uppkommit,

ocb delvis på olika tider blifvit uppförd. Redan

före 1200-talet synes en med skottgluggar oeh

en slags murad skyttebank försedd mur af om-
kring 20 fots böjd hafva blifvit uppförd, och den

qvarstår ännu på flera ställen nästan oskadd längs

västra sidan af staden, mellan Krut- och Mynt"

tornen, äfvensom mellan 2:ne torn på östra sidan*

Muren nar sedermera åt landssidan fått en ännu

synbar påbyggnad af 6 å 10 fots höjd, hvarvid

skottgluggarna igenmurats, ocb i deras ställe mot
landsidan torn blifvit uppförda, hvars tinnar skjuta

60 å 70 fot i höjden, och af bvilka måoga ännu

äro fullt bibehållna. Kring murarna hafva till

stadens ytterligare försvar 3-dubbla grafvar med
lodrätt murade eller sprängda sidor blifvit upp-

dragna. Detta befästningsarbete har mot slutet af

DeL IV. 41
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U#(MaJet brifvit utfördt. Trenee skansar, tom
tes appförde mot landsidan, hafva sannolikt om-
kring 150 år sednare, eller vid medlet af 1400-
talet, då eldvapen började allmänt begagnas i Nec-

dea, blifvit byggda, för ati med detta aya vapen

kunna bepvämt möta an fiende. Bland de 14 kyr-

kor, ntom slottskyrkan, som under katboltka ti-

dea 9 till an del till särskildta ändamål, bår varit

nppförda, qvarstå änaa betydliga Wmaiagur efter

7, nemligen: Helge-Ande- eller Hospitulskyrkan,

flfct Lars eller Södra Systerkyrkan, 8:t Drotten

eller Helga Trefaldighetskyrkan, S:t Clemens, S:t

Nicolnus, S-t Catharina och S:t Görans kyrka. De
fyra förstnämnda bafva alla varit uppförda i den

äldre Göthiska eller Bysantinska stilen, som har

randbågar till hufvudsakligt kånnerofirke; deremot

ntmärka sig de treone sednare med den yngre Gö-
thieka eller spesbågestilen Helge-Amin-kyrka* , li-

kasom S:t Lars kyrkan, tros ha blifvit uppbyggd
år 1046; till formen år dea åttkantig, och består

nf tvenno bvälfda våniagar, af bvilka andra vå-

ningen uppbären af 4 åttkantiga blott 7 alns höga

polare, och med sin ringa dager, sina låga bvalf

oeb tjocka pelare erinrar om de gnmla kryptorna.

Denna kyrka har varit 42 alnar lång, och blifvit

förstörd nf dea brand, som år 1610 lade norra

delen af staden i nska. &t Lars-kyrkan , byggd i

korsform, lårer varit Tysk, och måhända anlagd

af Wfcmaranare, bosatte i Wisby, helst S:t Lars

i fordna tider varit ansedd som staden Wismars
skyddspatron. Denna kyrkas långd år invändigt

52£ aln, samt tornmnreas böjd 50. &t Brotten,

byggd 1086, bar sitt aamn af det gamla Göthi-

ska ordet Drottin, som i Isländska bibeln betyder

Gnd; af denna kyrkas inre arkitektur är föga öf-

rigt: endast de yttre murarna stå qvar, men bvalf

och pelare hafva för det mesta rasat. Hela kyr-

kan har varit 50 alnar lång, och lika högt skjuta

de inan väl bibehållna tornmurarna i höjden. Gu-
ratas, eller föreståndaren för denna kyrka, kallas

i en gammal handling Plebanu», och man nnser

detta som ett bevis, att S:t Drottens kyrkn ej

aärskildt tillhört någon främmande nation, utan

varit tillgänglig för hela stadens infödda befolk-

ning. Kyrkan S:t Gemene bar invändigt med torn-

byggnad och chor varit 75 1 alnar lång, och dess

ännu nästan oskadade tornmur är omkring 28 al-

nar hög. 8:t Clemens ansågs vara de sjöfarandes

skyddspatron, och dennn kyrka vann derföre ge-
nom gåfvor af sjöfarande betydlig rikedam. En
%*% med 24 ungar af guld skall hafva varit för-

dold i muren till denna kyrkn; men genom några

gamla munkars pratsamhet på ett värdsbus i Ita-

lien berättas en Tysk skomakargesåll, vid namn
Saltiwedel, derom blifvit underrättad, samt skyn-

dat till Gottlaad, upptäckt fyndet, derigenom blif-

vit rik, och slutligen (vid början af 1600-talet)

uppstigit till borgmästare-värdigheten i Wiftby.

Kyrkan &t Nicotau» år den äldsta af de i spets-

bågestil byggda; hela dess långd är 100 alnar,

och dess hvalf bvilar på 10 fyrkantiga kolonner,

med kapitäler, som påminnn om nntiken. öfver

en af kyrkane trenne större ingångsportar stå bil-

dar atboggae af 8* Nikolaus och 8:t Augustinus,

bvordera i sin biskopsskrnd. Kyrkans chor är It

afaar långt och 11 bredt, ljust och uppförd! i ron

6öthisk stil. Trolige* sedan medlet af 1200-ta-

let e-^ééå kyrkan nf Demiatkaner-orden , son år

1245 nedsatte sig på Gottlaad. Den afbrann år

1 5011, då Lubeckarne brände och sköflade stadens

norra del. S:t Catharina bar varit den vackraste

kyrkan i Wisby, och bar tillhört Franeisfaanerne,

sam aårinvid egde ett kloster. Med cboret, utom

förboset, är dennn kyrka 92 alnar lång och 33
alnnr bred. Tolf åttkantiga pelare, ordnade i 2me
rader, bafva uppburit de nu nedrasade bvalfven.

Cboret har varit sedeare byggdt än sjelfva kyr-

kan, och är utfördt i ren Gölhisk stil, med der-

emot 8varaede fönsterlufter, kolonn-kapitaler och

pilastrar. Anna år 159? begrofvos 18 personor i

derna kyrka, och äaan år 1732 var fråga om att

upphjelpu och inreda henne till Tyek kyrka, "till

tjenst för fremmnnde fabrikörer." Yngst ibland

dessa kyrkor år &/ Göran» kyrka, bvilken bygg-
des år 1218, med anledning af den öfverhaadta-

gande folkmängden i norm förstaden. Med cboret

håller bon 00 alnar i längd och 19 i bredd. Dess

kyrkogård bur på sednare tider stundom varit be-

gagnad till begrafningsplats — Af andra kyrkor,

som bär funnits, qvärstå dels obetydliga , dels aH-

dele« iaga lämningar. Till förra slaget böra kyr-

korna S:t Olof, grundlagd 1103 af Erik Ejegod,

under en resn till Jerusalem; Åf lian», der Lu-
therska läran först predikades på öa, men hvars

lägenheter slutligen blifvit slagne under S:t Maria)

kyrka; S:t Gertruä» kapell, byggdt 1167, der Ne-

derländske köpmän tro* bafva hållit sin gudstjänst.

Kyrkor, bvaraf alldeles intet spår numera finnes

ftfrigt, är©: S:t Peder», som skall varit den äldsta

i staden; S:t Jakob», som tillhört Lifländarue; Än-

eka kyrkan; S:t Miehael» kyrka, som från slottet

sköts i brand nf Erik XIII, då ban år 1449 nöd-

gades öfvergifva landet; samt Slottakyrkan. — Till

stadens fbrnlemningar höra åfven Sotberga nunna-

kloeter, hvars läge dock ej med säkerhet är kändt;

samt Wiaborg» »lott (se dessa ord). — Om Wisby
Lån, Domsagor m. m., se Golfland.

Wlefcy mtitU Till detta stift, som innefattar

ön Gottlaod, jemte Fårön och andra närliggande

mindre öar, böra 3 kontrukter ocb tillsammans 93

socknar. Kontraktema äro: Norra, Medel-kon-

traktet och Södra kontraktet. Till Norra kon-

traktet horor staden Wisby, jemte 14 andra pa-

starater inom norra delen nf ön; till Medel- eller

Mellan-kootraktet räknas 15, och till Södra kon-

traktet 14 af öns paatorater. Bland dessa 44 pa-

stornter äro 3:ne, nemligen Wisby, Atlingbo, samt

Romu ock Björkö regala; 3 äro af prsebende-ee-

tur, nemligen Lärbro ocb Hel Ivi åt biskopen, samt

Kndre med Hejdeby, och Weskinde med Bro, åt

2:ne lektorer; alla da öfriga 38 pastoratema äro

konsistoriella.

Wleby ntlffta **yre*niHuu Under katbolska ti-

den hörde alltid Gottlaad under Linköpings biskops-

stift, till och med på do tider, då ön räknades

till det Danska väldet» Strazt efter freden i Stet-
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Ii», förordande konung Fredrik II i Dammark år

1671 • af lin kofpredikanter, Magister Thorems

Nisolat till eo särskild superintendent i Wisky;
men kort derefter besinnade ban sig och befallte

tia guvernör på GetIland att föreslå någon aaaaa.

Guvernören, sam nyss var tillsatt, ack icko när-

mare kände till prästerna på ön, sammankallade

dem ock bad dem sjelfve vilja, kvilken b#ffde

Mifva deras förmaa. Valet föll ankålligi på eoc-

kanpresten Maurétius Christiane LaHus, ea lård ock

gadfrnktig man, kvilken äfvea al koaoogen gaoast

nämndes till biskop. I anseende till bana sjuklig-

kei förordnades 1586 kyrkoherden Petrus Johan-

nes till kana efterträdare. Denne berömmes såsom
ea driftig stiftsstyresman. Han dog 1590. David

Johannes Bile/eid, förut prost öfver Norra Tredin-

gen, ntnimndes 1592, oeb afled redan 1596.

Paulus Andrea Medelbu, fornt kofpredikant, var

berömd såsom en stor andlig talare. Afsattes år

1599, och dog 1632. WUladius Severtnt, dog år

1601. Laurentius Nicolat utnämndes då till su-

perinteot, och visade såsom sådan mycken drift;

dog 1613. Antonius Johannes Koldtng, fornt kof-

predikant, beskylldes för egennyttiga tilltag, ock

»frättes 1624 från sitt embete. Theodorus Eras-

mi, fornt sockeoprest på Seeland, en lird ock

vältalig man, dog af pesten 1631. Olavus Phocas

Slapharph förestod stiftet med beröm nti tretton

år, ocb afled 1614. Johannes Nicolai Stretooius

var superintendent i Wisby når Gottlond kom un-

der Sverige, ock bibehölls vid dettn embete till

sin död 1656. Johannes Brodinus, förut Svensk

bofpredikaot, bortfördes 1676 af Daaskarne i fån-

genskap. Johannes Nicolat Endislootus insattes un-

der kriget nf Danske konungen till superintendent;

men dog af sorg öfver krigets olyckliga utgång

1660. Haqoinv* Spegel, kallades 1685 till biskop

i Skara. Petrus Stjernman, förut kyrkoherde i

Upiand, ifrade mycket för det Svenska kyrkoväsen-

det* införande; dog 1692. Israel kolmodin, förut

tfeeolegie professor i Upsala, en skicklig ock nr-

ketsom man, kand såsom skald ock psalmförfat-

tare, dog 1709. Johannes Esésrgws, förut tbeo-

logie professor i Up*alu, dog 1734. Georg Walän,

usitåmndes 1745 till biskop i Gétkeborg. Marti-

nas hummecher, förut adjunkt vid akademien i

Upsala ock pastor i Uplaud, dog 175b. Gaértel

Thimotheus Lytkeman, fornt öfverbofpredikant, fef»

ordnades 1758 till biskop i Wisby, vårdade sig

mycket om skolväsendet; dog 1795. Cart Fredrik

Muhtheek dog redan 1796. Johan M0Uer
1

förut

kyrkoherde i Westerbannmge, deg I&05. Plus

Gardeli, deg 1813. Carl Johan Eketslein, förut

professor ock domprost i Lund, död 1838. Ert-

sinfer Isak Hem Un tall år 1841. Carl Erik 0*4-

ström.

Wlaft), kvilket ord ånnu på sått ock vis finnes

qver uti Svenskan, der bions drottoing så kallas,

betydde på foraspråket an köfding eller anförare.

Uti Bervararsagan, 19 kapitlet, i det qvåde, kvar-

ased kampen Gissar, å Angåutyrs vagnar, utma-

nade Hunarne, förekommer ordet Wistr i betydel-

sen af anförare, ock på en renskrift på Estabetv

get i Söm»rmau*nud kur Skméar Wisi bemärkelsen

nf skeppeemförere. Af detta ord bafva troligen

flera ortsnnmn, såsom Wisingeö, Wtsingsberg,
Wisby o. s. v., sin härkomst.

W!uta||an>oraja ulmtt, den mäktiga Brnbeåttens

fordom vidtberömda residens, men numera blott en

i grus fallande ruin, var beläget på östra stran-

den nf Wisingsé, gent emot staden Grennn. Grefve

Pehr Brahe dea äldre lade första grunden dertill,

låt uppbygge hela vestra delen, ock lade trenne

byar, Walhy, Hasby ocb Strö, änder det nyn slot-

tet. Grefve Mognas Brahe uppförde slottsbygg-

nadens södra del; men grefve Pehr Brahe den

yngre fullbordade verket, byggde östra ocb norra

sidorna, prydde rommen på det praktfullaste sått,

anlade 1657 vallar ocb försvarsverk, ioråttade an

ganska god kamn, ock inrymde derjemte nti slot-

tet en betydlig bobsamling, samt eo rikt försedd

rastkammare. Efter reduktionen var ställets ly-

sande tid förbi. Småningom förföll åfven bygg-
naden, ocb i början af December månad år 1718
afbrann slottet i gruad, medan Ryska krigsfångar

voro der förlagda. Att det blifvit aotändt af dessa

fångar, år en vnnlig upppgift, men bvilken dock
saknar tillförlitliga bevis. Åfveo gifver en i öns

kyrkobok införd nnteckniog om slottsbranden ingen

anledning till en sådan förmodan. Slottets fordnn

utseende är aftecknadt uti Sueeia Antiqaa et Bo-
dierna, bland nndrn Småländska märkvärdigheter.

Lemningnrnu af dennn praktfulla byggnnd bafva

väl, ju längre allt mern, blifvit af tiden ocb ©gen-

nyttan förminskade; men i följd nf stenens ock
eementets karda beskaffenhet bar man dock lyck-

ligtvis äonu icke konnnt tillvägabringa ruinens

fullständiga förstöring. På fästningsverken äro

mångn nf kuggen sten murade köra ntbratnn och
förstörde. Hår ocb der bafva åfven sjelfvn fäst-

ningsmurarna nnmera rasat. De äro uppförda nf

stor kullersten, utom omkring vestra porten ock
kola östra siden åt sjön till, der flata stenur, eller

så kallad ballsteo, till största delen blifvit an-
vändu, ocb hvilkn sidor åfven äro knlkrappade.

Fästningsmurarnas medelhöjd utgör fem till sex

alnar. Tvenne kruttorn voro fordom uppförda på
de båda yttersta hörnen af bamnbryggnn , öster om
slottet, af kvilka nu endast grundstocknrne , hvilkn

linrga under vattnet, äro qvar; stenen, som tjenat

t ill fyllning, kojer sig dock ännu mer eller mindre

derinem öfver vatteebrrnet. Att på begge sidor-

na om bufvadbryggnn i fordnn tider vnrit hamn-
bryggor, der ett betydligt antal slupar konnnt

Kggn i lugn, särdeles på södra sidan, utvisa de

på sjöbotten ännu syniign grundstockar ock steo-

fyllnuder. Baronen, den endn på heln ön, der

ännu större båtar kunnu landa ocb fiann säkerhot

under storm ocb oväder, är ännu temligen bruk-

bar, emedan dess, enligt ett knmmnr-kollegii be-

slöt nf d. 30 April 1800, verkställde förstöring icke

sträckt sig till de delar nf anläggningen , bvilkn

vnrit lägre ån vuttenytan. Utom sjelfra fästnings-

murarna gå parallela jordvallar med grafvar,

hvilka ännu innehålla något vatten, och inom mu-
rarna flnons skottvallar. Af do gamla fästnings-
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verken är västra bröstvärnet mest skadadt; det

var betydligt bögre än det östra, öfver bvilket

aiao till och med kunde skjuta, då kanonerna på
vestra vallen riktades åt sjön. I fästningen 6nnas

ännu flera källare och hvalfgångår. Det gamla

grefliga slottet, som stått i öster oeb vester, bar

haft en bvalfd ingång åt en inre borggård. Slot-

tet hade utvändigt 60 alnars längd och 24 alnars

bredd, med tre alnars tjocka murar i nedre vånin-

gen. Inre borggården lärer bafva varit alldeles

kringbyggd, med utbyggnader på slottets gaflar

uppemot öfra reningens fönster. På murarnas insi-

dor synas ännu några qvarlefvor af de präktiga

väggmålningar, som fordom prydde oeb förskönade

detta ståtliga grefveslott.

Wleloireö, en socken i Wista härad af Jönkö-

pings län, är belägen 3± mil N.N.O. från Jönkö-

ping, på en ö i Wettern, och tillhör 2 kl. reg.

On är öfver 1£ mil lång och öfver
J

mil bred.

Marken är i allmänhet ett stenfritt oeb skoglöst

högland, med jemn sluttning åt alla sidor mot
sjön, der den slutar med en 6 å 8 alnar hög, nä-

stan lodrät jordvall. Denna vall är merendels af

stark lera, men bär och der äfven tandblandad,

oeb företer på ett ställe, mellan Nås och Stigby,

en liten bergssträcka af öfvergångslerskiffer. Vid

Kumlaby, nästan midt på ön, ligger öns största

köping. Griftbögar bafva här påträffats i ovanlig

mängd från olika åldrar, och man har derföre

trott, att kringboende stammar på denna ö haft

sina ättekomlar. Såsom en medelpunkt mellan Gö-
thalanden och Småland , har ock denna ö, då Stock-

holm ännu icke var anlagdt, och Upsala ansågs

fär aflägse, varit likasom hufvudstad, eller konun-

garnes vanliga residensort. Carl VD, Erik X och

Johan I slutade alla bär sioa dagar. Konung Mag-
nus Ladulås afled äfven bär år 1290. Vid öns

nordvestra kust bar legat ett slott, kalladt Borga

Slott, hvarom den a. k. Borga-sten ännu vittnar.

Vid södra ändan af ön låg Näsbo slott, som varit

konungasäte för konung Magnus och sannolikt för

flere af hans efterträdare. Lämningar deraf kunna

vid klart väder ännu skönjas i vattnet vid sjö-

stranden, der dessa anläggningar med tiden ned-

sjunkit. Vid konung Erik XIV:s kröning, den 20
Juni 1 561, blef Wisingsö ett grefskap åt grefliga

familjen Brahe, som här på allt sätt sökt bevara

minnet af historiska märkvärdigbeter oeb bilda ön

till ett hemvist för vetenskaperna. Riksdrotset

Peder Brahe den äldre, död 1591, blef då förste

grefven af Wisingsö, och påbörjade anläggningen

af det nya slottet Wisingsborg, som af bans sö-

ner fullbordades. Grefve P. Brahe den yngre er-

höll år 1645 af drottning Christina socknarna Wi-
reda, Hanrida oeb Adelöf samt Ölmestad under

länsrätt, jemte förklaring, att bans grefskap skolie

vara förstärkt med dessa socknar, bvilka ock allt

framgent skulle tillhöra den, som vore rätta läns-

arfvingen till Wisingsborg. Derjemte gaf bon ock
åt booom och bans blifvande arfvingar till Wi-
singsö fullkomlig frihet från alla pålagor, noder

bvad namn de varit eller framdeles påbjudas kun-

de; samt tillerkände äfven åt honom och bana

arfvingar absolut jurisdiktion och halsrätt öfver

deras landtbönder och undersåtare, som på öo vifta-

des. Dessa privilegier bekräftades af kooung Carl

Gustaf år 1655. Brabeska området på denna ort

ntbredde sig då vida omkring i östergötblaad,

Småland och Westergötblaod ; men vid redaktio-

nen åren 1681 och 1683 måste hela detta gref-

skap återgå till kronan. Wisingsborgs slott för-

föll då småningom, och afbrann fullkomligt ir

1718, såsom man tror, antändt af någre Rysks

fångar, som bär då förvarades. År 1636 hade

grefve P. Brahe på ön inrättat en skola, avart

förmåner haa tid efter annan förökade med be-

tydliga donationer, af sina aflingegods och öfrig*

tillhörigbeter, så att skolans jord slutligen upp-

gick till innemot 50 hela hemman, belägna inom

flera särskilda socknar. Sedan Wisingsborgs gref-

skap reducerats, blef grefl. skolan förvandlad till

ett kongl. gymnasium, jemte en kongl. trivialskola,

bvilka för ofrig t 6ngo behålla sina inkomster sa-

ligt den grefliga staten. Är 1810 funnos här

2:ne lektorer, en gymnasii-doceos, en rektor, sa

konrektor och en kollega. Lärjnngnrne voro på

gymnasium 13, i skolan 21. Man faan då for

god t att upplösa bela denna inrättning, och sko-

lans tillhörigheter fördelades (år 1811) på Wexiö

och Jönköpings allmänna skolfonder. På sjelffs

öo återstår af bela denna stiftelse an blott en

vanlig folkskola. Kungsladugården Wisingsborg

utarrenderades år 1718 till enskild man, och bar

sedan år 1831 varit ställd under styrelsen öfver

ekeplanteringen på öns kronoalimänning, bvilken ock

med den omsorg bedrifvits, att år 1835 307,000

okar bär funnos, utom skyddsträden, hvartill man

användt lärkträd. — Så väl runstenar, som stenar

med inskriptioner efter grefvarne Brabe saknas når

icke. Ett boktryckeri, stiftadt af grefve P. Brabe,

bar bår ock funnits. Scriptores Isl. et Sv. medii

»vi, Th. Petri piae Gantationes, Gref P. Brahes

Hushållsbok, m. fl., bafva alla på hans föranstal*

lande bär blifvit tryckta. — ön har fordom åt-

gjort 2:ne socknar, Ströja och Kumla. Vanliga

landningsstället på den motliggaode Westgötha-ku-

sten är vid Heldeholm, och på den Småländska kusten

vid Mellby, i närheten af Grenna. Den sednare vå-

gen är kortare. Socknen innehåller 64 J mtl., med

948 inbyggare på en areal af 5,253 tnnnl. Adr.

Grenna.

Wlessma», uti Meklenburg, var on af de flera be-

sittningar, som tillfalla Sverige genom Westfali-

ska freden. Sverige begärde genast vid under-

handlingens början denna stad med de närliggan-

de amten Poel och Neu-Kloster. Kejsaren före-

slog och Sverige antog det vilkor dervid, att sta-

dens besättning, ehuru egentligen lydande oeder

Sverige, likväl borde bindas med någon slags

hyllning till hertigen af Meklenburg; men denne

sednare vägrade envist och länge att åt Sverige

lemna något slags välde öfver Wismar. Då be-

slöt fredsmötet att gifva Wismar åt Svenskaret,

utan någon slags inskränkning. Hertigen ångrade

sig no oeb ville gerna antaga det förra förslagit

om gemensamt herravälde; men detta anbod kom
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för sent. Wisaar tillerkändes åt Sverige, ehnru

Meklenburgska ombudet i det yttersta ropade der-

•mot, til) ocb med i sjelfva den stånd, då den

färdiga fredstraktaten för alla ombuden upplästes

ocb antogs. Hans inlaga blef af ingen aktad;

likväl Sek bens berre sedan någon ersattning.

Wlsnuin, ett bärad i Garlstads lan, innefattar 5

sioeknar, nemligen: Wisnum med Kil, Rudskoga,

samt Nysond ocb Råda, bvilka båda annexer bafva

sina moderförsamlingar belägna inom andra län.

Häradet innehåller inalles 13l T
ft

7 mtl., ocb 8,044
inbyggare på en areal af 95,581 tnnnl., hvaraf

12,960 firo sjöar ocb kärr.

Wioum, ett kontrakt af Carlstads stift, inne-

håller 10 socknar inom 5 pastorster, bvilka åro

följande: Carlnkoga med Bjurkärn samt Carlsdals

bröks- ocb kapell-kyrka, Wisnum med Kil, Chri-

stinehamn med Warntim, Rudskoga med Nysond,
samt Råda. Af dessa pastorater äro 4 konsisto-

riella ocb 1 regalt. Folkmängden i kontraktet

uppgår till 20,461 personer.

Wléomiit med Kil, en socken i Wisnoms härad

af Carlstads län, är belägen vid Weoern, 2£ mil

S. från Cbristinebamn, ocb tillhör 2 kl. konsist.

Socknens nuvarande kyrka är en vacker ocb an-

senlig korskyrka, byggd 1730, och försedd med
orgelverk. Tvenne skolor fiooas bår aolagda ge-

nom enskilda gåfvor, den eoa af framl. biskopio-

nan Bjarbäck, som till detta ändamål bit donerat

5000 R:dr r:gs, samt den andra på det bär be-
lägna Krontorps brak (se detta ord) af T. Holter-

man, som till detta ändamål bit donerat en fond

af 2,038 R:dr 10 sk. b:ko. Socknen innehåller

39 l oförra, hemman, med en befolkning af 2,713
personer på en areal af 36,358 tonniand, bvaraf

1,820 äro sjöar ocb kärr.

Wlftke, ett bärad i Halmstads län, innefattar

socknarna Weddige med Åns och Sällstorp, samt

Wärö med Strå valla. Häradet innehåller 207

1

bemman, med en befolkning af 6,314 inbyggare

på en area] af 39,111 tunnland, hvaraf 2,015 äro

sjöar ocb kärr.

WieaefJKrdm, en socken 7 mil V.S.V. från Kal-

mar, är till större delen belägen inom Södra Möre
härad af Kalmar län, och till den öfrtga delen

inom Konga hårad af Wexiö län. Marken är

ojemn ocb bergaktig, och skog, särdeles löfskog,

finnes ymnigt. I sockoen märkes säteriet Fledings-

torp (se detta ord), samt skattehemmanet Uofgård,

på hvars egor Linnefor» brak (se detta ord) är

oalagdt. Vid tivUegöi sammanstöta Kalmar och
Kronobergs lån med Bleking (sed Bcilegöt). Under
krigen med Danmark åren 1643 ocb 1657 iogick

donna socken med don nästgränsande Fridleffta

socken i Bleking, genom båda socknarnas kyrko-
herdars bemedling en så kallad Bondefrid eller öm-
sesidig öfverenskommelse om ostörd och obrottslig

grannsämja, oaktadt det mellan båda rikena brin-

nande kriget Socknen innehåller 67 £ hemman
inom Södra Möre bärad ocb 18£ inom Konga med
on befolkning, inom Södra Möre af 3,560, och

Konga af 790 personer, med en areal af

tiNsammanlagdt 56,955 tonni., bvaraf 3,920 äro
sjöar ocb kärr. Adr. Carlskrona.

Wleeeltoftm , en socken i Vestra Göiage hårad

af Cbristianstads län, år belägen 5j- mil N.N.V.

från Cbristianstad , ocb tillhör 2 kl. reg. Marken

är i allmänhet ojemn, ocb åkerjorden kiselartad.

Skog finnes till nödtorft. Socknen innehåller 19 f
bemman, med 1,050 inbyggare på en areal af

16,524 tonni., hvaraf 965 äro sjöar och kärr.

f¥let* en socken i Hanekinds bärad, är belägen 1

mil S.O. från Linköping, ocb tillhör 2 kl. patr.

Marken är mera bergaktig än jemn, skogen otill-

räcklig, lera den radande jordmånen. Stångån ge-

nomflyter socknen; Reogen ocb Erlången äro do

största sjöarna. Kyrkan år oppbyggd 1745, på
bekostnad af ägarne till Säby, Stureforsa och Sta/-

satter, bvilka af denna orsak erhållit rättighet att

utnämna socknens presterskap. Nämnda trenno

gårdar äro ock de betydligaste inom socknen.

Säby ntgör 8| mtl. frälse- säteri, har fordom till-

hört Bo Jonsson Grip, och på sednaste tider fri-

berrliga slägten Cederbjelm, som bär uppfört ett

ståtligt Corps de Logis, med ett rikt bibliotbek,

ett moseom af ta flor m. m. Vid ett vattenfall

nära garden fiones äfven qvarn, såg ocb smedja.

Äfven ett glasbrok och glassliperi, kalladt Ceders-

berg
%

hörer till Säby. På godset, i en hage vid

Långnäs, finnes äfven en nomera ödelagd koppar-

grofva, som fordom skall bafva baft god malm-
tillgång. Stureforu är särskilt beskrifvet (se detta

ord). Stafsdtter ntgör 2 $ mtl. rostn. säteri , och

bar på sedaare tider tillhört friherrliga slägten

Hamilton. I socknen ligger äfven Skorpa Knipp-

hammare, privil. år 1736. Mellan Cedersberg och

Säby finnas-sandåsar, som likna försvarsverk, samt

derinvid ett kärr, som kallas Garpekdrret, och

bvarom berättas, att det fått sitt namn efter Gar-

par eller Tyskar, som i urminnes tider i ett fält-

slag här stupat Socknen innehåller 49 bemman,
med 1,850 inbyggare på en areal af 20,435 tonni.,

bvaraf 2,320 äro sjöar ocb kärr. Adr. Linkö-

ping och Storeforss.

Wlat» ett annex till Ulricehamn, omgifver denna

stad. Marken är bergaktig ocb bevuxen med små-

skog, jordmånen sand. Sjön Åsonden tager bär

sin början, ocb ån Ätran infaller deri. 1 sock-

nen ligga gården Wistaholm ocb hemmanet Be$ter.

I socknens närhet finnes en lång ocb djup graf,

förmodligen en lemning efter något försvarsverk.

Hemmantalet är 6£, med 388 inbyggare på on

areal af 2,638 tonniand, bvaraf 330 äro sjöar

ocb kärr.

Wleta, ett härad i Jönköpings län, innefattar

Grenna landsforsamlig, samt socknarna Wisiogsö,

Skärstad och ölmestad. Häradet innehåller 274 £
bemman, med 7,694 invånare på en areal af

63,342 tonni., bvaraf 6,230 äro sjöar ocb kärr.

Wleta» ett kontrakt inom Wexiö stift, innehåller

Grenna stad samt alla socknar af Wista bärad.

Pastoraterna Grenna, Wisiogsö ocb ölmestad äro

alla regala, men Skärstad är patronellt. Folk-

mängden i kontraktet uppgår till 8,384 personer.

Wlste, ott härad i Skaraborgs lån, innehåller 11
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tecknat , nämligen Leverne (till en del) ned Spat-

iösa, Tengened med Träkorna, Hyringe, Malma

och Lagnum, Frimmestad med Bäreberg, saml
Bjärby ocb Flakeberg. Häradet innehåller 15S£
hemman, med 7,509 inbyggare på eo areal af

57,139 tunnland, bvaraf 720 aro sjöar ocb kärr.

Tillsammans med Åse, Kållands ock Barae bäradar

utgör Wiste bärad eo domsaga.

Wlsferpt annex till Yllestad, är beläget 2{ mil

S.S.O. från Falköping. Jordmånen är sandblandad

mylla, ocb åkern är stenig. Skog saknas ej all-

deles. I socknen finnes 3:ne säterier: Siä/tered,

2 mtl., Bordsydiden Wtstorp, ocb Arnared, b var-

dera 1 mtl. Socknen har 384 inbyggare på en

areal af 5,323 tonniand, bvaraf 250 äro sjöar

och kärr.

Wlatrssnd» Pelur Fredrik» son af sekretera-

ren S. Wistrand, föddes d. 6 December år 1760,

samt blef, sedan han genomgått Linköpiogs skola

och gymnasium, 1798 stodeot i Upsala. Vid detta

lärosäte uppehöll han sig tvenne år, bvarefter han

fullföljde studierna i Lnnd, der ban redan 1602

belönades för sina ådagalagda konikaper i de filo-

sofiska vetenskaperna med lagerkransen såsom fi-

losofie magister. Under ett vidare fortsatt vistande

vid samma universitet förvärfvade ban sig seder-

mera en sådan kunskapsgrad i den tbeologiska vä-

gen, att ban 1806 blef tbeologie kandidat, bvar-

efter ban följande året prästvigdes, ocb sedan ban

bl ifvit anställd såsom e. o. bataljonspredikant vid

konungens eget värfvade regemente, undergick ban

snart äfven tbeologie licenciatexamen. Derpå bör-

jade ban egna sig åt det medicinska studium, ocb

förvärfvade sig likaledes snart i deona vetenskap

aå vidsträckta kunskaper, att han af medicinska

fakulteten i Lund år 1811 erhöll doktorsdiplom.

Genast samma år begaf ban sig upp till Stockholm,

i afsigt att äfvenledes förskaffa sig grundlig känne-

dom i kirurgien och blifva kirurgin magister; men en

enhällig kallelse till Hjorteds pastorat i Linköpings

stift afbröt fortsättningen af denna bans verksam-

het. Han tillträdde sitt pastorat i Maj månad år

1813, jnst noder detsamma att en allmän sjuklig-

bet inom socknen var rådande, och bvilkeo fram

på sommaren öfvergick till rödsot. Med sin van-

liga driftighet bemödade han sig att Iemna sina

socknebor icke allenast andligt bistånd, utan äfven

kraftig läkarebjelp, och att hämma den härjaode

farsoten, men angreps sjelf deraf, ocb a fled d. 25
Augusti 1813, ännu ej fullt trettiotre år gamma),
sedan ban under sin allt för korta lefnadstid hunnit

förvärfva högsta lärdomsgraden inom 3:ne fakulte-

ter. Bland tvenne af honom ntgifna akademiska

skrifter märkes en disputation: De Birca et Sigtuna

unu eademque civitate.

Withstsar, Ansgarii förre medlarere vid skolan i

det gamla Korbejs kloster, en för det heliga lä-

rarekallet värdig ocb skicklig man, utsågs till Ans-

garii följeslagare ocb medhjelpare på dennes för-

sta missieosfärd till Sverige. Han lifvades äfven

af en ianerlig håg att deltaga i arbetat för hed-

ningarnes omvändelse, samt gjorde gerna den äf-

ventyrliga resan, delande Ansgarii alla öden där-

under. Bäfderna naiva likval icke bevarat nagea

serskildta drag af hans verksamhet bar i Norden.

Witbmar lefde änou t då Ansgarii lefvernesbeskrif-

ning författades af Riinbertos, bvilken äfven åbe-

ropar bans vittnesbörd såsom "testis pressens."

Titriol* Tillverkningen af denna vara uppgick är

1745 till ett qvantum af tillsammans 1,996 skep-

pund 2 lispund 10 marker. Största delen deraf

tillverkades på Öland, samt det öfriga vid Stora

Kopparberget och vid Dylta i Örebro län.

Witte t Meruiisiå Verneri* son af tullförval-

taren Verner Witte i Diiuamunde vid Riga, föddes

d. 7 Dec. 1666, samt studerade vid akademien i

Witlenberg, der ban blef filosofie magister, och

1692 adjunkt i filosofien. Vid tjugoåtta års ålder

redan utnämnd till professor i Dorpt, i anseende

till sin grundliga ocb allmänt berömda lärdom,

kom ban dock icke att emo ltaga denna befattning,

emedau ban 1695 förordnades till prost och kyr-

koherde i Stettin, samt professor primarius vid

Carolinska högskolan derstädes. Promoverades år

1702 i Greifswald till tbeologie doktor, och ut-

nämndes 1707 af konung Carl XII till superintendent

på Ösel, der ban visade mycket nit om gudstjeasten

ocb församlingen, till år 1710, då ban för Ryssarnes

inbrott måste flykta undan, bvarefter han begaf sig

till Stockholm. Der lefde han några år i stillhet,

ocb blef under vistandet derstädes af änkedrott-

ningen antagen till dess bofpredikant. År 1717

blefvo hans barn benådade med adelskap, under

namn af ton Wttten, ucb vid samma tid köpte

ban sig ett säteri ej långt från Stockholm, hvar-

est ban sedan någon tid bodde. Efter fredsslutet

1721 utnämndes ban ändthgen till biskop i Åbo,

samt prokansler för akademien derstädes. Under

de sju år ban sedan styrde Abo stift, visade nan

den synnerligaste omsorg, återställde i godt skick

deo nästan alldeles förfallna akademien , försåg

både församlingar ocb skolor med »å goda lärare,

som tidens oraståeéighAt«r ville medgifva, och

sökte på allt sätt afajelpa den förvirring, som
blifvit eo nödvändig följd af det långvariga kri-

get. Under sina många besvärliga visitationsre-

sor, bviika han med outtröttlig ifver företog äf-

ven viotertiden, ådrog hao sig slutligan en svår

sjukdom, som d 2b Mars 1728 ändade bans verk-

samma och nyttiga lefnad.

Witteober*, Arvid» var son af ståthållaren

öIv<t iNyslott och dess län, Hans Wittenberg ven

Dober, bvilkeo skref sig berre till Wadeshef,

Gerckoäs och Sparbaeka, samt härstammade frie

eo gammal Tysk adlig ätt. Ingick i krigstjänst

1622, ocb tjenade sedan med utmärkt tapparna!

ocb beröm under den store Gustaf 11 Adolf uti

dennes Poblska ocb Tyska krig, bvaroader han

vann bastiga ocb välförtjänta befordringar. Haas

mest lysande segerbana började dock eller Baners

död, då ban, tillika med generalerne Piuel ocb

Wrangel, öfvertog befälet efver Svenska bäree, i

överensstämmelse ined den afttdne fältherres» på

dödsbäddeo gifnn förordoande. Genast samman-
kallade desse tre bären, tillkäenagåfve* dee store

anförarens fråafäile, ocb förmanade lill trohet mot
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Sverige. Trupperna visade sig härvid dock temTf-

gen motsträfvigo , och förklarade enhälligt, att de

väl ämnade Mifva Sverige trogna; men deremot

framkonvmo de med en mängd häftiga påståenden.

De fordrade nen» ligen den innestående soldens er-

tiggande, belöning för sina mödor, rättighet att

deltags i och inverka på alla beslöt angående hå-

ren, och slutligen att aHa befordringar skulle ske

icke efter anförarens godtycke, utan genom lott-

ning. Wittenberg ocb de andre generalerne må-
ste äfven, ebnro ogeroa, ingå på de flesta af

dessa fordringar. Emellertid bibehölls ordningen

till dess Torstenson hann komma at och öfvertega

befälet. Når fråga sedermera blef att på förband

etsa dennes efterträdare, kom äfven Wittenberg i

fråga; men, eboro Svenska regeringen erkände

toooom för en "god ryttare," ansågs ban dock,

aåsom ordeo i rådsprotokollet lyda, "icke bafva

bjeraa nog, att ett så stort verb förestå;" dess-

otom var han ej rätt ense med Torstenson, ej

heller älskad af fotfolket. Under fälttåget 1646
sändes han i April månad med den 5000 man
starka östra sidobären till Scblesieo, der han mötte

Hoatecnculi , i början med lika styrka ocb lycka.

Pråm på sommaren bekom Wittenberg dock en

förstärkning af 3000 man från Sverige. No må-
tto Montecueuli , efter en förlorad träffning, vika

andan åt Måhren, hvarefter Wittenberg gjorde

ett hastigt infall i Böhmen, samt ondsatte Sven-

strame i Olmtiti, Nenstadt och Enlenberg. Kroms
och Kom-Neuborg både redan af de kejserlige

blifvit tvungna till dagtingan. Wittenberg gick

derföre tillbaka till Scblesieo, bvilket land ban

vid fälttågets slöt till större delen innehade. År
1 64? stod han äfven i Scblesieo, der ban i bör-

jan kämpade emot de kejserlige nnder Mootecu-

coK; men i Maj månad däokallades båda med sina

trapper, dä Wittenberg skalle skynda att bistå

Wrangel, bvilken han sedan följde noder hela

sommaren. Fram pä hösten kom Wittenberg med
sino trapper tillbaka till Schlesien, ocb gick dä åt

söder tor att undsätta det hårdt belägrade Iglan;

ma» nnder vågen dit möttes han af underrättelsen,

att staden blifvit af de kejserlige eröfrad, hvar-

före haa lade sina troppar i vinterqvarter i norra

8cblesien. Der kämpade ban i början af det föl-

jande året emot Bnobheim, dock utan att några

särdeles händelser inträffade. Efter eröfriogen af

Prag, blef Wittenberg dftkallad, ocb åtföljde se-

dan Köoigsmarb till krigets slut. Under freden

upphöjdes ban, till belöning för sina många krigs-

bragder, af drottning Christina år 1651 till fri-

herre , dä han fick till friberreskap 1 1 hemman
och Ö8 mantal i Finland. Han var då rikstyg-

mästare ocb general af artilleriet. Sedan befor-

drades han till krigsråd och riksråd, samt upp-

höjdes 1652 till grafve, då ban fick till grefskap

tveane pogoster ocb alla deri belägna byar i Kex-

bolms norra lån. Haa skref sig grefve till Ny-
borg. Straxt efter konung Carl X Gostafs upp-

stigande på tbronen, afsändes general Wittenberg

tfn Pommern, för att der mönstra de nyss an-

virfvade trapporna, vänja dem vid krigsdisciplin

ocb förbereda allt till början af att nytt krig.

År 1655 etdämodes ban till fältmarskalk, och for-

ordnades straxt derefter till ståthållare öfver Pom-
mern. Ban hade fått befallning, att, så vida frän

Mark ingenting vore att befara, ocb omständighe-

terna syntes gynnsamma för ett anfall, skulle ban

genant uppbryta, ocb atao afseende på den vägran

kurfursten nf Brandenburg kunde görn, taga sin

marsch till Potrlen genom det Braodenborgska Pom-
mern. Han skulle hålla god di&ciplin, att icke

genom soldaternes tygellösbet det fiendtliga lan-

dets hjälpkällor måtte förstöras. Han varoades

att nndvika allt intrång i religionen, för att icke

gifva katbolikerne någon anledning till fruktan

eller misstänka. Åndtligen anbefalldes ban att hålla

sin makt tillsammans, ocb före konungens ankomst

icke våga någonting nfgörande, men icke heller

inlåta sig i några underhandlingar med Pohlackar-

ne, eller genom deras föreställningar låta sig häm-
mas i sina operationer. Radsejowski, hvillen då

uppehöll sig i Hamburg, skulle åtfölja honom så-

som rådgifvare. Wittenberg sammandrog trup-

perna vid Stettin. De utgjorde 17,000 man, och

medförde i 2 större samt 60 mindre kanoner.

Fältherren uppbröt d. 5 Juli 1655, ocb hans här,

som utmärkte sig för en ganska sträng manstukt,

blef af de Brandenburgske nndersåterne försedd

med alla nödtorftiga behof. Efter sex dagars marsch

ankom ban till Poblska gränsen, och sedan följde

den lätta, otroligt hastiga eröfriogen af nästan

hela Poblen. Då följande året Poblackarnes all-

måuna resning skedde, och det af Svenskarna be-

satta Warscbau måste kapitalera , blef Wittenberg

emot tro och läfven gjord till fånge. Den hatade

Svenske fältmarskalken kunde med möda skyddas

mot Poblska adelns raseri , som fordrade hans blod.

Han, jemte flere andre befalhafvare, affördes till

Zamoysb, nnder förevändning, att på detta sätt

tills vidare skyddas för den rasande mängden. Der

a fled året derpå, eller 1657, den tappre Witten-

berg i sitt fängelse. Sedermera fördes hans lik

till Sverige, der det först d. 14 April 1671 ned-

sattas i sin graf uti Riddarbolms-kyrkan. Den
grefliga Wittenbergska ätten utgick redan med
sonen, general-löjtnanten af kavalleriet, Jtobssn

Lennart Wltftennnfrsj, grefve till Nyborg,

friherre till Lojmojocki, herre till Nynäs, Ylsta,

Jobannisberg, Garlby ocb Thedingshansen, som af-

led d. 14 Mars 1680, utan söner.

Wltteneteln» en väl befästsd ort uti Lifland,

blef under konung Carl IX:s tid skådeplatsen för

ett af Svenskarnes många krigsföretag. Under lop-

pet af år 1604 förmådde konungen nti nämnde
land blott underhålla en helt liten krigsbär, knappt

tillräcklig för landets säkerhet; men som fienderne

äfven icke voro särdeles manstarka derstådes,

rådde en lång tid en nästan fullkomlig stillhet

emellan de båda stridande makterna I September

månad 1604 lät Carl IX dock göra ett försök att

eröfra fästningen Wittenstein. Svenskarne stor-

made flera gånger med mycken ihärdighet, och

visade stora prof af käckhet ocb oförskräck tbet;

men besättningen försvarade sig så väl, att de
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anfallande slutligen mitte draga sig tillbaka, se-

dan de förlorat 3000 man, 21 fanor ocb 7 kano-

ner. Konungen, förbittrad öfver denna motgång,

tillskref orsaken dertill Svenskarnes anförare Ar-

vid Stålarm, hvilken äfven ställdes till ratta för

förräderi, och dömdes till döden, men bvars dom
dock icke gick i verkställighet. Åfven samtliga

landtråden i Estland blefvo härför kallade till rä-

kenskap, ocb en af dem, öfversten ocb laadtrådet

Liewen afrättades, såsom öfverbevisad om något

förrädiskt beteeode.

Vitterhetens VKnner. Så kallades ett år 1803

d. 9 Okt. i Upsala stiftadt sällskap, efter samma
mönster som våra vittra akademier. 11varje le-

damot höll inträdestal, som af prseses besvarades.

Sammankomster nollos bvar fjortonde dag,, och

helst på söodagarne. Täflingsämnen utsattes både

för poesi och prosa, och det ålåg ordföranden

att i samråd med sekreteraren granska de inkom-

na skrifterna. Sällskapet yttrade sig gemensamt

om skrifternas värde, och belöningen var ej an-

nan än sällskapets allmänna bifall.

Vitterhets-Akademlen stiftades den 20 Mars

1753 af drottning Lovisa Ulrika, ocb dess leda-

möter voro: von Höpken, G. F. Scbeffer, Klas

Ekeblad, C Rndenschöld, Dalin, G. Bonde, G. R.

Berch, Ibre ocb Lagerbring. Detta sällskap blef

dock nästan alldeles upplöst efter 1756 års riks

dag, till följd af de svåra inskränkningar, som då

af det segrande oppositionspartiet pålades hofvet.

Efter revolutionen 1772 upplifvades det väl åter,

ocb fortfor ända till drottning Lovisa Ulrikas död,

ebnrn med temligen inskränkt verksamhet.

Vitterhet»-, Historle- och Antlqvltete-Ako-
demlen inrättades i dess ställe af konung Gu-

staf III den 20 Mars 1786. Sistnämnda dag, kl.

j-5 e. m., infanno sig, på Kongl. Maj:ts nådiga

befallning, uti nedra galleriet på Stockholms slott

de i staden närvararaade ledamöter af den förra

Vitterbets-akademien, och sedan de blifvit inlåtna

i det s. k. hvita rummet, öppnade konungen sjelf

sammankomsten med ett tal, som af akademieos

direktör, riksrådet grefve von Höpken å akademi-

ens vägnar besvarades. Derpå upplåstes de nya

atadganderna ocb den af konungen för akademien

fastställda nya stat, enligt hvilken akademien skulle

bestå af 50 medlemmar, nemligen 14 hedersleda-

möter, 20 arbetande ledamöter och 16 utländske

ledamöter. De förste hedersledamöterna blefvo:

riksråden grefve von Höpken, grefve Scheffer ocb

friherre Sparre, presidenterne friherre A. G. Leijon-

hofvod ocb grefve Duben, kanslirådet Gyllenborg,

hofmarskalken Sten Piper, envoyén baron Scbultz

von Ascheraden, bofkansleren friherre Ramel, öf-

verintendenten friherre Adlercrantz, biskopen Uno
von Troil, ocb kanslirådet friherre G. Ribbing.

De förste arbetande ledamöterna utgjordes af kan-

sliråden Lagerbring, Rosenstein, Scbönberg, Ferr-

ner ocb von Engeström, justitiekansleren Lilje-

atråle, kammarrådet af Botin, expeditionssekrete-

tarne Elers, Sernschöld, Strand ocb Adlerbetb,

hofmarskalken friherre Manderström, professorerne

Melanderbjelm, Floden» och Liden, kongl. biblio-

tekarien Risteli ocb raktor Murberg. Akademi-

ens ntgifna handlingar, 1787—1850, utgöra 19

band. Vitterbets-, historia- och antiqvilats-aka-

demien eger att förvara alla i behåll varande aané-

lingar före konung Gustaf I:s tid, myntkabinettet

och alla historiskt märkvärdiga lämningar. Denna

akademi utsätter årligen vissa prisämnen till all-

män täflan. Akademien räknar för närvarande,

utom - DD. KK. HH. kronprinsen ocb hertigen af

Upland, samt prins Johan Nepomnceoes af Sati-

sen, 10 hedersledamöter: excellencerne grefve C.

C. F. Löwenhjelm, friherre Ibre oeb grefve Sparre,

friherre D'0hsson, herrar W. Faxe, C F. af Wie-
gård, friherre von Beskow, G. D. Skogman, fri-

herre Manderström, och J. D. Valerins; %0 arbe-

tande ledamöter: herrar P. A. Wallmark. J. H.

Scbröder, L. F. Rääf, S. Grnbbe, J. H. Wallmea,

G. J. Lundvall, A. M. Strinnnolm, A. Fryxell, F.

Westin, B. E. Hildebrand, G. J. Scblyter, H. Ren-

terdabl, P. E. Bergfalk, S. Nilsson, A. A. Afse-

lins, G. J. Tornberg, W. F. Palmblad, J. J. Nord-

ström, grefve H. Hamilton, och J. B. Rydqvist;

13 utländske ledamöter; 18 korresponderande le-

damöter i Sverige och Norrige, samt 40 utländske

korresponderande ledamöter.

Wittinar* Hrlatoffer Georg* son af 00 öfvar-

fiskal Witting i Lifland och Ingermanland, föddes

i Riga d. 25 Nov. 1655, och började sin tjea-

stebana redan vid fjorton års ålder, då han 1669

anställdes såsom simpel soldat ocb bandtlaogare

vid artilleriet i Lifland. Derefter befordrades han

efterhand till konstapel, sergeant och styebjea-

kare. Efter öfverkomsten till Sverige, blef baa

1676 fänrik vid Smålands infnnteri, ocb året derpå

löjtnant vid öfverste Straucbs dragonregemente,

vid hvilket han 1678 befordrades till regemeata-

qvartermästare. Utnämndes 1679 till regements-

qvartermästare vid lifdragonerne, och samma år

till kapten vid öfverste Mackliers Svenska lifrege-

mente till fot. Fick 1683, jemte sina treane brö-

der, konung Garl XI:s stadfästelse på ättens adels-

bref, ntgifvet af kejsar Maximilian II redan år 1 573.

År 1694 gjorde han fälttåget vid Franska armé-

en, ocb befordrades 1697 till major, samt 1701

till öfverste-löjtnant vid lifregementet till fot Sist-

nämnda år befordrades ban äfven till kommendant

på Ny-Elfsborg. Utnämndes slutligen 1709 till

öfverste för Skaraborgs regemente och kommen-
dant i Götbeborg. Erhöll afsked år 1717, aeh

afled d. 8 Febr. 1739.

Wlttkoph* Johan ChrUtIan, son nf gulddra-

garen J. Wiltkoph i Stockholm, föddes d. 7 Febr.

1739, ocb upptogs efter föräldrarnes tidiga död i

sin slägtinges, stadskirurgen Bolteohagens hos, der

han uppfostrades, och snart med ifver började sta-

dera kirurgien. Företog 1757 en utrikes resa,

bvarunder han antogs till Garcon de Chirorgie vid

Franska arméens allmänna lasarett, ocb någoa tid

tjenstgjorde der. Sedan mot slutet af året nämnda

lasarett blifvit upplöst, begaf han sig till Sveaska

arméen i Pommern, ocb anställdes såsom fältskär

vid fältlasarettet i Anelam. År 1758 erhöll ban

af Kirorgiska Societeten i Stockholm ett kongl.

Digitized byGoogle



wutoti WftttoJ* «rtt|Vnln«. 329

., tf*an*ftjpendjnai på tram* år v i Mljd bvaraf bon

. genast for till universitetet i Strassburg, der bao

änder professorerne Boecber och Jaeobi studerade

anatomien, noder Fried förlossningskonsten, noder

Spielmao botaniken, och noder Lo Biche kirurgi-

ska operatiooer. Redao försedd med djupa sto-

dier, reste bon följande året till Paris, der ban

jtterligare studera4e uti tvenue år, bland annat

medicinen ocb kirurgien under den ryktbare Petit.

Bemkommeo till fäderneslandet 1761, utnämndes

ban genast till ooderféltskär vid sera fimer-ordens-

lasarettet, ocb tjenstgjorde i sådan egenskap till

år 1763, då ban åtföljde Spanske ministern grefve

de lo Herreria, såsom dess enkilde läkare, till

Ryssland, sedermera till London, ocb derpå åter

tillbaka till Ryssland, bvarest bao förblef till år

1 7 68, då ban med samma berre reste till Madrid,

Lissabon, London, och slutligen 1771 till Stral-

aand, på alla dessa många olika ställen alltid be-

gagnande hvarje tillfälle som erbjöd sig att vidare

utvidga sina redan förut stora kunskaper. 1 Stral-

sund stannade ban ändt ligen qvar såsom praktise-

rande läkare, och promoverades 1773 i Greifswald

till medicine doktor. År 1780 hade ban den nå-

den att, under konung Gustaf W:s sjukdom i Dam-
garten, blifva anlitad såsom konsulterande läkare,

bvarföre baa samma år hedrades med professors

fullmakt, jemte skänk af en emaljerad gulddosa,

ocb följande året utnämndes till regementsläkare

vid östgötba kavalleri. I denna egenskap deltog

ban uti 1788 års Skånska fälttåg, samt tjenst-

gjorde de tvenne följande åren såsom förste fält-

kirurg vid arméens sjukbus i Carlskrona. År 1801,

under det tillämnade krigsutbrottet emot Engels-

männen, var ban kommenderad till Götbeborg, och

erhöll 1802 på begäran tjenstefribet i anseende

till en tilltagande döfbet Efter en uppnådd hög

ålder afled ban den 12 Dec. 1820, berömd i sin

raskare ålder såsom en af sin tids mest förtjenst-

fnlle läkare, och alltid bänd såsom en myckot

gadfrukt ig man. Under sin tjenstetid samlade ban,

dels på regementets, dels ock på egen bekostnad,

ett ansenligt och dyrbart förråd af allt bvad till

sjukskötseln vid ett regemente i fält ban erfor-

dras, såsom bandagar, instrnmenter , bvarjehanda

kärl, däribland flera af silfver, roedikamentskistor,

medikaroentskärror och sjukvagnar, för det me-
sta efter egen uppfinning, bvaraf en stor del se-

dermera under fälttåget i Pommern åren 1805

—

1807 blef af stor nytta för regementets begag-

nande.

Wlttejtt, annex till Åkarp, är beläget 5 £ mil

N.V. fiån Christianstad. Marken är i allmänhet

ojemn ocb bergaktig. Skog 6nues till nödtorft.

Norrom Wittsjö by, vid en insjö, skall år 1612

mellan Svenskar och Danskar hefva förefallit en

akärmytsling, i hvilken Svenskarne blefvo slagne,

ocb do som undsluppo svärdet omkommo under

iseo, bvilken gick sönder under de flyktande. Lem-
oingar bafva ock bär visats efter ett gammalt
slott, som betat Wtitiiöborg, bvilket säges en jul-

nät! bafva afbrunnit, sedan allt folket dessförin-

nan för buller ocb spökeri måst flytta derifråo.

Socknen Innehåller »9 j. mtl., med 1,550 inbyggare

på en areal af 31,960 tunnland, bvaraf 1,540 äro

sjöar oeb käcr. Adr. Cbristianstad.

Wfttajlt trttaTninir, som egde rum vid början af

år 1612, var ett af de få nederlag den store Gu-
staf II Adolf led på sin segerbana, ocb ett af de

många tillfallen» då denne oförskräckte hjelte rå-

kade uti stor personlig fara. I Januari månad detta

år gjorde Danskarne ett infall uti Småland, bvarest

för tillfället icke funnos några Svenska trupper.

Landet blef öfversvämmadt och på det grymmaste

sätt förbärjadt. Hundratals byar brändes, likaså

Wexiö stad och Kronobergs slott, hvarefter fien-

den tycktes vånda sig til) Jönköping. Gustaf Adolf,

som från Kalmar ämnat inbryta i Blekinge, skyn-

dade uppåt Småland med sin lilla bär af endast

3,000 man; under bonom kommenderade Stjern-

sköld och Herman Wrangel. Danskarne drogo sig

undan nedåt gränsen, i bälarne följde af Gustaf

Adolf. "I morgon," skref han till hertig Johan,

"akta vi hålla middagsmåltid i Danmark." Dagen

derpå, eller den 5 Februari, ryckte han också in

Öfver Skånska gränsen, der intet motstånd försök-

tes, ocb landet på ett rysligt sätt förbärjades.

Staden Wä brändes, ocb 24 socknar inom Göinge

ocb Willands bärader blefvo lagda i aska, folket

otplundradt, qvinnorna skändade, gubbar ocb barn

mördade, rnbyggarne, drifne af förtviflan, upp-

brände mångenstädes sina egna boningar ocb sökte

tillflykt i skogarna; många, som ej kunde und-

komma, dödade sig sjelfve, för att undgå de Sven-

ske soldaternes raseri. Emellertid begynte krigs-

förråderne att tryta, h varförutan det förspordes,

att fienden i betydligt antal samlade sig kring

Åbus. Gustaf Adolf beslöt derföre att föreoa sig

med de trupper, som under bertig Joban och

Jesper Cruus stodo i Halland. I denna afsigt tå-

gade ban åt vestra sidan utefter gränsen , ocb an-

kom den 11 Februari om aftonen till Wittsjö»

bvarest ban lägrade sig öfver natten. Under ti-

tiden hade Danske anföraren, Breide Rantzow,

samlat en öfverlägsen styrka, ocb lyckades att der-

med öfverraska Svenskarne. Först kl. 5 oro af-

tonen började anfallet. Gustaf Adolf hade redan

förut bortskickat sitt artilleri och en del af håren.

De qvarlemnade sökte försvara sig inom kyrko-

gården, men blefvo snart bragte i oordning. Her-

man Wrangel med flere af befälet togos till fånga

,

många hundra nedhöggos, ocb ett stort antal,

som sökte rädda sig öfver den tillfrusna Wittsjön,

drunknade. Konungen sjelf var nära att dela de-

ras öde, ty isen brast under bonom, ocb ban med
sin bäst nedstörtade i vattnet. I flyktens och

skymningens förvirring tycktes konungen utan rädd-

ning förlorad; men bans kemmarjunkare, Peb r Ba-

ner, ocb en Uplands ryttare, vid namn Thomas
Larsson, ilade dit ocb lyckades att bjelpa bonom
upp igen. Baner föll därvid sjelf i öppningen,

men räddades af sin broder, Nils Baner. Knappt

både Gustaf Adolf kommit opp nr vattnet, förrän

ban spände sitt si I fverbal te från lifvet ocb räckte

det åt Thomas Larsson, sägande: "Jag skall bom-
ma ihåg dig med ett stycke bröd, som skall räc-

DeL IV. 42
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ka till it både dig ock dio* barn." Den häftigt

förföljande fienden lemnade icke tid til] längre

samtal. Genomvåt, men gynnad af nattens mör-
ker, skyndade konungen bland de öfrige flyktin-

garna på okända skogsvägar nppåt Småland. Dan-

skarne eröfrade flera fanor, och tego ett stort

antal fångar. Bland bytet märktes Gostaf Adolfs

bäst, värja och pistoler, de sednare prydda med
ädla stenar oeb rik förgyllning. Svenskarne upp-

gåfvo sjelfve sin förlöst till 306 man, men Dan-

skarne påstodo att de förlorat ända till 1400 man.

Året derpå, då Gustaf Adolf reste genom We-
aterås, gaf han gården Igelsta i Romfertona soc-

ken till everldelig egendom åt Thomas Larsson

och hans efterkommande. Vid redaktionen Wef
väl äfven detta hemman indraget till kronan, men
koonng Carl XI besinnade sig snart, och redan år

1683, vid en mönstring som han höll i Westerås,

skänkte ban det åter såsom ett berostadt säteri åt

Thomas Larssons barnbarn och arfvingar.

Wlttatoetc* en liten ort i Mark, blef om hösten

1636 skådeplatsen för en bland den store fältherren

Baners mest lysande krigsbragder, och dea blo-

diga seger, Svenskarna der tillkämpade sig, blef

en af de mest afgörande nnder hela trettioåri-

ga kriget. Vid underrättelsen om Baners annal-

kande till stället, stannade den fiendtlige anföra-

ren Hartzfeld på Schreckenherg, en betydlig sand-

kéjd söder om nämnda stad, uppkastade i hast

några jordval lar, och oppställde emellan dem tross-

vagnarna på sådant sätt, att de bildade en slags

fÖrskansning. Det var bans mening att söka undvika

striden; men det var äfven Baners falla afsigt att

drifva saken till ett afgörande siat. Vid middags-

tiden den 4 Oktober ankom Svenska håren, som
blott var 8000 man stark, till Scbreckenberg , och

oaktadt fiendens fördelaktiga ställning på denna

böjd, skyddad af omgifvande skogar och moras

samt en förbiflytande flod , beslöt Baner genast att

angripa. Anordningarna bärtill gjordes ofördröj-

ligen. General-majoreroe Stålhandske och Kling

tågade med vänstra flygelns rytteri en lång om-
väg, f5r att västerifrån komma upp på höjden

och taga fienden i ryggen. Baner ocb Torstens-

son gingo med faögra flygelns rytteri opp på en

ås, straxt öster om Scbreckenberg, i afsigt att

draga fienden ditåt ocb ifrån förskansningarna , bak-

om hvilka ban var oangripelig. Midten af bä-

ren, som bestod af fotfolk, fördes af Alexander

Lesslie, ocb ett långt stycke bakom stod Witz-
thum med reserven. Stridens utgång var bufvud-

aakligen beräknad på båda flyglarnas anfall; först

den högras. Klockan tre eftermiddagen ryckte

Baner ocb Torstensson upp på höjden, ocb bör-

jade striden. De vnnno till en del sin afsigt, ty

mängden af fiendtliga håren vände sig snart från

förskansningarna ditåt; men härigenom blef också

Baner ntsatt för en alltför stor öfvermakt. Stri-

den blef både het och långvarig. Den enn gången

efter den andra fördes Svenskarne i elden, men
tillbakaslogos alltid med förlust. Baner gjorde

•Ut för att uppehålla deras mod, och fåbtade sjetf

äa till bäst än till fot, hvarrid Torstensson un-

derstödde honom med Kka mannamod. Ryttarna

oro sina anförare värdige, särdeles Liflänningarne

oeb Finnarna. Det fanns ingen sqvadron, som ej

fördes sex, somliga ända till tio gånger i elden.

Slutligen bfefvo de likväl uttröttade, oeb jäst i

detsamma giogo från Scbreckenberg fyra brigader

fiendtiigt fotfolk, för att taga de kämpande Sven-

skarna i sidan. Desse tycktea vara förlorade, fi-

enden trodde att Baner fallit, och oppgaf böga

segerrop; men Lesslie, som nnder tiden, enligt

befallning, stått stilla, skyndade nu fram med

fem brigader, ocb dref tillbaka det fiendtliga

fotfolket, som ämnade sig mot Baner, bvars

rytteri derigenom vann någon bvila. LessKe

deremot blef sjelf anfallen af fiendens både ryt-

teri ocb fotfolk, samt ganska illa bandterad, så

att två af bans brigader förlorade sina fanor och

nästan alldeles sprängdes. Han sände då till

Witztbnm och begärde bjelp från reserven, bvar-

om redan Baner skickat flera befallningar; men

Witztbnm, en född Sachsare, stod orörlig, oeb

svarade ilboden: "Jag vet nog, när jag skall kom-
ma

;

n
till sina officerare åter sade ban: "Här kom-

mer det att gå till som vid Nördliogea, det

bar jag redan långe förutsagt." Sådan tycktes äf-

ven slagets ntgång blifva. Svenskarne hade måst

uthärda öfver tio anfall, och voro nära att al

trötthet gifva vika för den påträngande öfver-

makten; Baaér sjelf, som slutligen ånyo häftigt

anfölls, trodde sig förrådd ocb slaget förloradt,

då åndtligen Stålhandske ocb Kling, som nnder

sitt tåg blifvit uppehållne af moras och obanade

skogar, mot skymningen framkommo till fiendens

högra sida, ocb helt oförmodadt gåfvo striden en

annan vändning. Salvor och höga rop tillkänna-

gåfvo, huru de, brinnande af stridslust fallo fien-

den i ryggen. I reserven både också en Öfverste

Bergboff, otålig öfver Witztbnms dröjsmål, ocb

ntan bans befallning, ryckt fram, bvarpå hela re-

serven skyndade till hofvudhärens hjelp. Fienden,

oroad af reservens framryckande, och alldeles för-

bryllad af Stålhandskes oförmodade samt ytterst

häftiga anfall , förlorade modet och grep till flyk-

ten, främst rytteriet. Fotfolket lemnades ntan all

bjelp; det Sachsiska led mycket, det kejserliga

blef nästan alldeles förstördt, så att mellan fyra

ocb femtusen man lågo på valplatsen; öfver 1 000

ryttare nedsablades nnder flykten. Svenskarne togo

allt fiendens artilleri, bestående af 33 kanoner och

2 morsare, jemte stora förråder, all tross, och

deribland de kejserlige generalernes och sjelfra

burfurstens rika bordsilfver, samt slotligen 151

fanor ocb standarer, bvilkas öfverlemnare af Ba-

ner belönades med 10, ända till 30 dnkater för

stycket, allt efter de eröfrade segertecknens värde.

8venskarne räknade 2,200 sårade ocb 1,100 döde,

ocb deribland den käcke öfverste Bergboff. Denna

afgörande seger väckte uti hela Eorepa den stör-

sta uppmärksamhet, bos vännerne högljudd glädje,

bos fienderne oro och barm, bos alla förvåning

öfver Svenskarnes ihärdighet, lycka ocb kraft.

Baners rykte, prisadt och beundradt, gick kring

alla länder, och Frankrikes konung, Ludvig X1H»
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förklarade honom titt välbehag bU ett egenhän-

digt, högst smickrande bref, hvaroti dea Svenske

ajelten af monarken halsades med titeln:
nMon

Oousia."

Wftttna Andernas*. Sedan konung Carl XI nå-

dar vistandet i Blekinge är 1679, fattat beslut att

dit fråo Stockholm förflytta rikets örlogsflotta, och

4a Trossö, i aoseeade till sina goda rymliga barnaår,

aakargrund och inlopp blifvit ansedd till ea sådan

station vara tjänligast, raate konungen sjalf till

5a, som då egdes såsom skattebemmaa af ea man
vid åarna Wittus Andersson. Koooogeo sade till

denne: "Vi vilja bygga en stad på dia ö, oeb

ligga Vår flotta der;" meo Wittus svarade kallt

och oböfligt, att ban dertill äaao icke lemoat sitt

bifall, att öo icke vore fal o* s. v. Men som
sa deane Wittos — med eller otaa skäl, vet

man numera icke — beskylldes för att genom fal-

aka eldar bafva förvillat seglare, för att få dem
att stranda vid sia ö, blef ben bäktad och förd

till Garlsbamos fästning, der ban qvarbölls medan

arbetet företogs. Han beqvärnade sig då snart,

aålde öo ocb flyttade därifrån med bostra och dot-

ter till Listerby eller Silletorp.

Vitsen, en Tysk adlig familj, som, enligt någras

uppgift, förde i skölden en åt höger vänd olf,

men enligt andras påstående både i sitt vapen en

sjuoddig stjerna, var troligen en af de flera ät-

ter, som hitkommo med konung Albrekt, och den

räknade några på sia tid ganska iaflytelserike och

atmärkte män. En Herman von Vitsen var

riddare och riksråd på 1 360-talet; ea Viebe von
Vitsen kallas 1375 riddare ocb riksråd, var 1379
konungens fogde på Kalmare slott, 1408 härads-

böfding i Brobergs bärad, samt 1419 böfvidsman

på Herstrop ocb Abrabamstorp; eo Thonana von
Vitsen kallas riddare ocb riksråd år 1419.

Vlwnlliue, Lars, som härstammade från Nerike,

född 1605 ocb död 1669, bar, otom flera latin-

ska Carmina, författat ea stor mängd Svenska Sån-

ger, med bvilka ban, enligt Scbeffers omdöme i

dess Svecia Literata, fråoröfvade alla sina samtida

medta flare hederskransen. Af dessa sånger år väl

dea mest bekanta, Tå Man fördes åt fäng$Utt , äf-

van dea intressantaste, ehara mera för sjelfva äm-
nets, än den poetiska behandlingens skull. Det är

ifven anmärkningsvärdt, att ban genom strofernas

begynnelsebokstäver anagrammatiserat sitt nama:
"Lars Viwallios, Nerikesbo," så att ban lärer vara

eo bland de al Iraförsta, som i vårt språk användt

donna lek. Han förälskade sig i en Dansk fröken,

Gertrud Grijp , hvilken ban, änder det lånade nam-
net Erik Gyllenstjerna, hemligen äktade ocb bort-

förde från sina föräldrar; mea af dessa ertappad,

måste han i ett långvarigt fängelse bota för sin

nagdomslättsiooigbet.

Hedan, så benämndes af alla Germaniska, och

äfven af flera Slaviska folkstammar, den gudomlig-

het, som nordboarne dyrkade noder namnet Odin,

hvilket väl äfven i sig sjelf lärer vara ea ooh

samma benämning. Wodao var krigets god, och

föreställdes gemenligen i full röstning; bas troddas

gifra do dödliga seger och styrka mot deras fien-

der. Bland do i Mecklenburg-Strettta fana* Sla-

viska gndar äro icke alleeast flera med påskrift:

Wodha
}
bvaribiaad ea med kerphufvud, utan äfven

oa med påskrift; Outhin, bvilken håller i banden

ett menniskobofved. Ifrån den gamle Wodaa ledda

Frankerne i Gallien, Secbsarae i norra Tyskland,

Anglosaxarne i England och flera andra folkslag

sina konungaätters kärkonst. Vida spridd kring

hela det mellersta Europa var Wodaos dyrkan,

ocb på många ställen gnf den blott sent samt ef-

ter ett hårdt motstånd vika för kristendomoo. Så
offrade Swewerne i Scbweiti ännu i börjas af åt-

tonde århundradet åt Wodan, och Sacbsarne knndo
först mot slutet af samma årbandrade, efter tret-

tioåriga svåra strider, af dea mäktige kejsaren

Carl den Store förmås att afsvärja dea gamle Wo-
daa ocb antaga Cbristi lära. Många fornforskaro

hafva sammanställt Europeernes Wodao med don

öfver eo stor del af Asien dyrkade Boddba, och
trott sig i båda finna samma personlighet.

Wonlbesajt Bengt, af obekant härkomst, var

en af de många käcke krigsbussar, som änder do
treone Carlarne utmärkte sig genom ett alltid oför-

skräckt mod, ocb småningom tjeaade sig upp ifrån

det lägsta stånd. Född i Södermanland d. 28 Mars

1646, började han sin krigsbana 1665 såsom na-
aketerare vid öfverstea grefve Kort Köaigsmarka
regemente oti Bremen, sant biv istade derpå Bre-

miska belägringen ocb de derander förefallna träff-

niagar. Befordrades sedermera 1666 till korporal

vid fältmarskalken grefve Donnas regemente, 1667
till korporal vid lifregemeotet till häst, och 1668
till volontär vid grefve Otto Wilhelm Köaigsmarka
regemente uti Frankrike. Efter fredsslutet emellan

Frankrike och Spanien ingick ban i kurfurstens af

Heidelberg tjeast, ocb bivistade derander intagan-

det af åtskilliga slott och fästningar, äfvenaom sla-

get vid Bingon, der han sårades på tvenne stäl-

len. Då någon tid derefter detta krigståg slutade,

ingick ban såsom underofficer i Holländsk tjeast,

och kommenderades med femtio man på ett ör-

logsskepp, som skulle konvojera en handelsflotta

till Smyroa, bvarunder ban fick tillfälle ett utstå

flera hårda strider, dels mot Turkiske sjöröfvaro,

dels mot Engelska örlogsskepp, och därunder vi-

sade han sig städse såsom en tapper ocb babjer-

tad stridsman. År 1674 gick han ur Holländska

tjensten till den Franska, samt deltog derefter

med berömligt mannamod uti slaget vid Geneft,

belägringen af Oudenarde ocb åtskilliga andra trsff-

Bingar. Då kriget emellan Sverige och Danmark
1675 utbröt, återvände han genast till fädernes-

landet för att egna detta sia tjeast, och blef as
först adjutant, samt straxt derpå kornett vid gre£»

ve Witteabergs regemente, med bvilket ban del-

tog uti slaget vid Febrbellin, der han ganska illa

sårades. Befordrades 1676 till löjtnant vid öfver-

ste llellins regemente, med hvilket ban deltog oti

slaget på Laodt-Rögea. Reste sedermera 1678
öfver till Skåne, då han för sina många vackra

krigsbedrifter atnämades till regements-qvssrtermå*-

stare vid östgötes kavalleriregemente, och strut

derefter till löjtnant vid lifregemeutet till häst.
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Ar 1693 befordrades hao till ryttmästare vid

Westgöt ba kavallererigemente, och upphöjdes sam-
ma år uti adligt stånd, med bibehållande af sitt

förra namn. Fick afsked 1712 med titel af ma-
jor, ocb a 6ed d. 11 Mars 1729.

T/olgtlendes», Johan Eberhard, soo af aka-

demi-apotbekaren i Upsala , S. B. Voigtlender, föd-

des d. 9 Sept. 1698. Efter väl anlagda ungdoms-
studier, lärde ban från år 1716 kirurgien i Stock-

holm, bvarpå ban 1718 anställdes i egenskap af

kompani-kirurg vid Uplands regemente, ocb staxt

därefter i samma egenskap vid kongl. gardet. År
1719 företog han en utrikes resa, bvaroöder Tysk-
land, Holland, Portugal, Spanien och England be-

aöktes. Sedan han därifrån hemkommit 1724 och
undergått förhör i kirurgiska societeten, utnämn-

des han följande året till stadsfaltskär och aeko-

chör i Upsala, ocb förordnades 1729 att vara

regements-fältskär vid Uplaods regemente. I så-

dan egenskap bivistade ban 1739 och följande

årens fälttåg i Finland, onder bvilken tid han til-

lika förrättade stabsfältskärssys&Ian i Helsingfors.

Efter hemkomsten från Finland kommenderades hao

på galererae till Carlskrona , och derifrån med
manskapet till Westergöthland. Erhöll 1745 full-

makt såsom bofmedikus, och 1757 såsom assessor.

Sistnämnda år utgick han med regementet till

Pommern; men både der den olyckan, att vid ett

fall afbry ta ena lårbenet. Måste då föras hem,
ocb dog i Upsala 1759. Han var en ganska drif-

tig ocb konnig läkare, och isynnerhet en af sin

tids skickligaste kirurger. Upptäckte ocb istånd-

aatte Wallby mineralbrunn i Danmarks socken bred-

vid Upsala.

WolaTelt. Denna adliga ätt härstammar från en

ganska gammal Lifländsk slägt, bvilken, enligt nå-

gras påstående, inkommit till Lifland från West-
falen redan omkring år 1200. Den räknar äfven

i Sverige några utmärktare medlemmar.
WolaTelt* Johan, eu son af Magnus Bernbards-

son Wolffelt i Lifland, som af kooong Gustaf II

Adolf begåfvats med fem ansenliga gods i Lifland

ocb Estland, tjenstgjorde alltifrån sin ungdom oti

Svenska bären, der ban vid flera tillfallen utmärkte

sig genom tapperhet, ocb efterhand befordades,

1632 till koroett, 1634 till löjtnant, 1638 till

kapten-löjtnant, 1642 till ryttmästare, ocb 1648
till major. Bland andra vigtiga krigshändelser

deltog ban uti det blodiga slaget vid Wittstock,

ocb oti Torstenssons lysande drabbning vid Leip-
zig. Vid Prags stormning erböll ban icke mindre

in fjorton svåra blessyrer, med anledning bvaraf

ban året derpå, 1649, måste taga afsked, hvar-
ofter ban 1651, jemte hela sin slägt, uppböjdes
uti adligt stånd, då han skref sig herre till Kabbles.

Dennes farbroder,

WolaTelt, Dldrlb, hvilken, adlad på samma
gång, skref sig herre till Eignis ocb Tikenit z, var

då major, ocb säges bafva gjort Svenska kronan
trogna, långvariga och nyttiga tjenster uti krigen

mot rikets Geoder, till belöning bvarföre Gustaf II

Adolf ftfven begåfvat honom med godset Tikenits.

Dennes sonson.

Wolffelt, Otto Magnu», född i ifaj månad år

1663, började tjänstgöra 1678 såsom förare vM
öfverste Brakels regemente i Tavastebos län, och

blef sedan 1680 sergeant, 1681 fältväbel, och

1683 fänrik derstådes. Befordrades 1700 Ull kap-

ten vid fältmarskalken grefve Axel De la Gardies

vårfvade regemente till fot, vid bvilket haa 1702
ntnämndes till major. Befordrades 1710 till öf-

verste- 1oj tnaot ocb kommendant på ösel. Blef se-

dan 1714 öfverste-löjtaant vid Elfsborgs rege-

mente, samt 1716 öfver&te-Iöjtnent och 1718 öf-

verste för Uplands regemente. Under denna sia

tjenstetid hade ban med beröm deltagit uti fälttå-

get i Preussen 1678, samt under Carl Xll:s tid

uti kriget i Liflaod 1701, fälttåget i Lithaten

1706 och det Norrska fälttåget 1718, samt vid

flera tillfällen kämpat med mannamod. Slotligeo

utnämndes ban 1737 till landsböfding öfver Stock-

holms län. Han afled d. 4 Jan. 1743.

Wolf»ber*, Bartholomeue , före sitt adlaade

kallad Wul/rath, tjänstgjorde i början vid det

Svenska fältkansliet i Tyskland, under fältherren

Johan Baner, och var sedan någoo tid referendarie

vid fredstraktateo i Osnabruck, bvarefter hao år

1648 förordnades till fältsekreterare vid Svenska

bufvudarméen i Tyskland, ocb samma år adlades,

då ban skref sig herre till Ungenäs och Kroksjö.

Som ban stod i gunst hos drottning Christina, er-

höll ban af henne i förläning några lägenheter ati

eller omkring Bremen; men då ban ditkom, för att

sätta sig i besittning af de förlänade egendomarna,

och uppvisade sina förläoingsbref derpå, cgde jest

de stridigbeter rum, bvilka Bremerboarne, som
icke ville underkasta sig Westfaliska fredsslutets

stadeande om deras underlydande under Sverige,

med mycken häftighet uppväckt, hvårföre pöbehi

i staden gjorde ett upplopp, ocb hindrade företa-

get. Rådet i Bremen befallte då Wolfsberg att

innan soleos nedgång lemna staden. Han hotade

väl att klaga för drottningen, men detta hjelpte

icke, utan han måste hals öfver bufvud skynda sig

undan. År 1654 utnämndes ban till resident vid

det Brandenburgskn bofvet, ocb blef 1661 rege-

ringsråd i Bremen. Slutligen förordnades bao år

1674 till Svenska kronans gesandt i Hannover ocb

Braunscbweig-Luaeburg; men tog redan året derpå

afsked. Dödsåret obekant. Denna adliga ätt ar

längesedan utgången.

Wollln, Chriatian, son af en rådman i Ctm-

britsbamn, föddes d. 22 Maj 1731, och blef 1746

student i Lond, bvarest ban till en början gjorde

de orientaliska språken till bufvndföremål för sina

studier. Reste 1750 till Greifswald, der ban sam-

ma år blef filosofie magister; men återvände snart

tillbaka till Lund, hvarest ban året derpå förord-

nades till docens i de orientaliska språken. Se-

dermera fick han emottaga bandledningen af pre-

sidenten grefve Pipera son i Stockholm, och ingick

då såsom e. o. kanslist uti kansli-kollegium; men
begaf sig någon tid derefter meå sin elev till Up-

sala, der han kom att bo i arkiatern von Rosen-

steins hus. Denna tillfällighet väckte bans håg

for de medicinska studierna, och snart begyate
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lian, onder Linné, Klingenstjérna och Witlertos,

ined ifver vinnlägga sfg om naturalhistorfen , fysi-

ken och kemien. Sedan han på detta tätt för-

vårfvat och stadgat sina kunskaper i ofvaonämn-
da vetenskaper, kallades bad 1758 till medicine

adjunkt vid akademien i Land, der han 1760 pro*

morerades till medicine doktor, ehuru då frånva-

rande på en vetenskaplig resa till Tyskland. Efter

hemkomsten förordoades han 1761 att vara kemte

och farmaceotices professor i Land, och benådades

året derpå med fallmakt såsom kongl. lifmedikas.

Då Fysiografiska Sällskapet år 1772 instiftades,

blef han en ibland dess förste ledamöter. Han af-

led under ett sjukbesök på öfverby prestgård i

Skåne d. 7 Sept. 1 798 , saknad och afbållen vid

akademien, i anseende till sin älskvärda karakter,

samt känd för utmärkta kunskaper i kemien, och

ganska stor skicklighet uti den latinska vältalig-

heten. Han bar utgifvit ett betydligt antal grund-

lärda afbandlingar och akademiska dtsputationer,

f6r det mesta på latin, h vilket språk bnn behand-

lade såsom sitt modersmål.

Wollajö, annex till Frenninge, är beläget i Färs

härad, 4 mil N. om Ystad. Socknen bar mesta-

dels skarp åker, medelmåttigt böbol, samt någon
skog ocb torfjord. Ett berustedt säteri, WoMsjö,

om 3J rntl., tillhörigt en Krook, är bär beläget.

Ett lädergarfveri , samt mjöl- och sågqvarnar äro

bär aolagda. Säteriet är betungarit med stor röst-

ning för flera onder brok med gården sammanslagna

rusthållshemman. Adr. Hörby.

Voltemat, Henrik Jullus, son af den beröm-
de Henrik Julias Voltemat, som var juris et ma-
tbematum professor vid gymnasium i Reva!, föddes

derstädes 1699, och ingick 1706 i Svensk krigs-

tjenst, såsom frivilffg vid ett dragonregemente,

med hvilket han bivUtade slaget vid Kaliscb sam-
ma år. Befordrades 1707 till kadett ocb under-

officer vid ett i Stettin förlagdt infanteriregemente,

samt kort derefter till fänrik vid Poblske konun-

gen Stanislaos Leczioskis lifgarde, vid hvilket ban

1709 blef löjtnant. Utnämndas 1710 till kapten

vid Uplands regemente, och deltog uti slaget vid

Helsingborg samma år, då ban ganska illa såra-

des. Befordrades 1716 till major vid Uplands

dragonregemente, ocb gjorde i sådan egenskap de

båda fälttågen till Norrige 1716 ocb 1718, under

tiden upphöjd i adligt stånd 1717, med bibehål-

lande af sitt förra namn. År 1720 blef han öf-

verste-löjtnant, ocb tjenstgjorde såsom sådan till

1744, då ban erhöll öfverstes afsked. Vid Svärds-

ordens inrättande 1748, blef ban en af dess förste

riddare. Han dog 1764. Öfverste Voltemat gjorde

sig känd icke endast som en tapper ocb oför-

skräckt krigare, utan äfven såsom en ganska he-

derlig och förtjent man, med grundliga, verkligen

akademiska studier. Hans äldste son,

Voltemat, Ilenrik Jullus, född 1723, inhäm-

tade alltifrån barndomen af sin lärde fader sma-

ken för vetenskaper, och författade redan i sina

ungdomsår flera Historiska afhohdtingar. Vid bör-

jan af 1740-talet blef hao docens i Upsala; men
mötte sedermera mångfaldiga binder att vid deona

'akademi kunna erhålla någon profeséorsayasJa,

bas sökte. Han var icke allenast en grundlig hi-

storikus, otan äfven en ganska skicklig raathema-

tikos, och presiderade till och med i Upsala öfver

detta ämne 1751, då ban hade professors tHel,

men utan ordinarie beställning på stat, bvilken

ban aldrig lyckades bekomma. År 1756 antogs

han till lärare för prins Carl, då ban hugnades

med lagmans fullmakt, och oågon tid derefter fick

han titel af kammarråd. Han afled hastigt under

1765 års riksdag, då ban var ledamot af sekreta

utskottet. Hans vetenskapliga förtjenster äro gan-

ska stora, isynnerhet förtjenar ban beröm för det

sätt, hvarpå ban förbättrade ocb allmängjorde den

historiska undervisningen för vår Svenska ungdom.

Haos Genvåg titt de förnämsta Europeiska Staters

historia utkom uti flera förnyade upplagor. Dess-

utom har hån utgifvit: Anvisning titt heta nyare

geografien; Anvisning titt heta Statshistorien; Anvis-

ning titt heta Statskunskapen] Genväg titt de för-

nämsta Asiatiska, Afrikanska och Amerikanska Sta-

ters historia; Nyaste historien om England; och

Sammandrag af Ryska Rikets historia. Nyss före

sin död hade ban äfven börjat låta trycka ett stort

Historiskt verk , innehållande ett nytt undervisnings-

sätt nli geografien, politiska historien och stats-

kunskapen; men hvaraf endast första arket bann

utkomma, fin yngre broder,

Voltemat, Krik »unlel, född 1729, visade

äfven i sin tidigaste ungdom en synnerlig båg -att

inhämta kunskaper, och redan af hans tidsfördrif

såsom barn trodde man sig upptäcka en bonom
medfödd böjelse att blifva prest. Haas uppfostran

lämpades derefter, och redan vid femton års ål-

der, 1744, kunde han på egen hand besöka Up-
sala akademi, der ban med mycken flit studerade

isynnerhet Grekiska, Hebreiska, theologi ocb kyr-

kohistoria. En påtänkt at rikes resa förorsakade

att ban icke, såsom ämoadt varit, år 1749 tog

magistergraden, emedan ban helst ville erhålla den

vid något Tyskt universitet; men som hinder kom
i vägen för otresan, lät ban 1753 prästviga sig.

Följande året utnämnde konungen bonom till e. o.

befpredikant, h varefter han 1755 företog sin ut-

rikes resa. Besökte derunder Tyskland, Frankrike,

England och Holland, samt återkom 1758 till fä-

derneslandet , sedan ban under tiden blifvit utnämnd

till andre pastor vid lifdrabant-korpsen, och 1757

uti Greifswald proklamerats till tbeologie doktor.

År 1760 blef ban förste pastor vid förenämnde

korps. Indragen uti de då berrskaade partitvi-

sterna ådrog han sig likväl snart en viss kallsin-

nighet från bofvets sida. Man gjorde bans trohet

och tillgifvenbet misstänkta, samt beskylde bonom
till ocb med för vårdslöshet och försumlighet i

sin tjenst. Detta missnöje npphörde dock efter

några gjorda ursäkter, ocb 1767 utnämndes ban

till kongl. öfverbofpredikant , samt kort derefter

till kyrkoherde öfver Sköfde stads- och landsför-

samlingar. Han afled d. 18 Maj 1771. Doktor

Voltemat var en grundlärd man, med djupa in-

sigter uti många vetenskaper, åfveasom lefvande

språk, bvarjemte han bada de ypperligaste ea-
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betsgåvVof. Drottning Levins Ulrika körde alllid

med stort välbehag booom predika, och en gång
yttrade hon, med anledning af en otaf honom hål-

len predikan: "Vore jag en rik drottning, belö-

w»** j*£ predikanten med 1 900 R:dr.
n Ea tredje

broder,

Ve>ttefn»t, Jfohao Albrekt» som slutligen var

laudsböfding i Upsala län, upphöjdes 1778 till fri-

herre; men dog otao söner d. 1 April 1798, ooh

•löt således sjelf sia friherrliga ätt.

We>sma>» med Weberöd, en socken i Fars hårad

af Malmö län, är beläget 2| mil O.S.O. frän Load,

och tillhör 3 kl. kensist. Socknen bar mager och

sandig åker, godt böbol och förträfflig torfjord,

men är besvärad af flygsand. En ansenlig sjö,

kallad Wombsjön, är bär belägen. Socknen in-

nehåller 4 1 hemman, med 630 inbyggare på an

areal af 7,244 tonniand, braraf 1,168 äro sjöar

och kärr. Af alla byar i södra Skåoe ligger den,

hvaraf socknen består, mest enstaka, omgifveo af

ofantliga flygsandsfält, hvilka dock na till större

delen genom ägareas, friherre H. Ramels å öfveds-

kloster försorg börja att förvandlas i faroplante-

ringar. Årligen planteras omkring 60 å 70 tunn-

land. Åkern består bufvusakiigast af sand. Hö-
fångsten är högst betydlig från de mader, som rid

åarna och sjöarna finnas. Kyrkan, som ligger på
en böjd, är liten, men af god gammal stil, och

kommer att utbyta sin nuvarande klockstapel mot
ett torn af sten. Ett rymligt fattighus och en

bättre skolbyggnad bar nåder sednare åren af

socknena ägare blifvit uppförd. Wombsboarne haf-

a, till följe af sitt isolerade läge, bibehållit gamla

ohyfsade vanor, för hvilka de äfven af sina grann-

boar beskyllas. Nästan hvarje mansperson får ett

tillnamn, stundom efter modren, t. ex. Pehr Bol-

lesson, Nils Cbristieesson, stundom ett förnamn ef-

ter hustrun, såsom Boel Nils Andersson, Bolla An-
ders Bengtsson. Klädedrägten är i det närmaste

lik den i Weberöd och Efverlöf, dock vanligen

mindre omsorgsfall. Deras gillen hafva varit syn-

nerligen stormande. Dock börja oseder mer och

mer aflaggas. Välståndet är i tilltagande, bvartill

friherre Ramel synnerligen bidrager, bvaribland må
nämnas, att han, utom det han för årliga fattig-

försörjningeo lemnar, för att betrygga sina under-

hafvandes ålderdom, för hvarje åbo och husman

inom socknen, såväl som på hela sitt gods, in-

sätter i häradets af honom hofvodsakligen stiftade

och vidmakthållna sparbank medel, öfver hvilka de

sjelfve, under vissa vilkor, få föll dispositionsrätt,

till ett belopp af omkring 1100 R:dr banko årli-

gen. Invåoarne äro kände som dogtige arbetare,

aär det gäller. Vid domstolar sker sällan tilltal

för gröfre brott, och under förlidet år (1850) bar

intet oäkta barn blifvit födt. 1 Helge-sjön bar man
trott ett sjörå vid namn Helge vara rådande; den-

ne skall matas med brännvin (en värderad vara),

om fisket skall lyckas, hvarvid brännvin uti ett

mindre käril sättes vid stranden, ocb bvarefter

Helge detsamma förtär (de som fiska hafva vanli-

gen en gammal brännvinsälskare till biträde). Om
en kyrkoherde

t
Johannes Rafn eL Corvinus (1650),

berättat många sägner. Bland andra följande: Ei

prinsessa i England var besatt med djefvulen; 4a

flera försök förgäfves blifvit gjorda för att ut*

drifva honom, talade han genom henne, sågandes

sig ej vata rädd, ntom för Rafn i Skåne. Rafa,

hvilken blef efterskickad, ntdref efter något mot-

stånd den onde andeö. Då konungen derföre er-

bjöd honom skänker, ville Rafn ej emottaga dem,

utan begärde endast så mycket bly, som koode

behöfvas att täcka Guds bos i Womb. Detta ville

konungen låta transportera till Skåne, men Ram
förklarade sådaot vara onödigt, blyet blef endast

framskaffadt till stranden, och den onde andes

måste framföra det till Womb, tillika med kyrko-

herden derstädes. Adr. Land och Öfveds-kloster.
Voeeine , lamk » bördig från Holland , spelar en ej

så ringa rol i drottning Christinas märkvärdiga lef-

nad. Han var en man, utmärkt för kunskaper,

fördelaktigt känd genom flera djupsinniga skrifter

i språk, historia ocb filosofi. Om bans egenskaper

för öfrigt talas ej det bästa. Hans öfvertygeJse

var en besynnerlig blandning af otro ocb öfvertro.

För kristendamens läror, och för hvarje religion

i allmänhet, visade han ett förakt, som allmäat

ådrog bonom beskyllningen för gudlöshet. Der-

emot omfattade han med mycken lättro allehanda

besynnerliga och underbara läror, så att konung

Jakob I i Eogland med skäl kunde en gång yttra

om honom: "det är en besynnerlig maa, denne Vos-

aius; han tror på allting, utom på bibeln." Der-

jemte beskylldes han för skryt, trätgirighet och

ea egennytta, som för sitt tillfredsställande icke

skydde hvad medel som helst. Man påstod, att

han oädelt ocb till egen penningevinst begagnade

Christinas förtroende. Några hafva väl sökt för-

svara bonom, men saken har ett ganska tvetydigt

utseende. Alla dereroot erkänna hans stora benä-

genhet att sysselsätta sig med lättfärdiga förfat-

tare, och i sina skrifter gerna inblanda tvetydigt

kram. Han kom 1649, på Christinas kallelse, till

Stockholm, och steg snart högt i ynnest. Hat

medförde sia egen och sin ryktbare faders dyrbara

boksamliagar, och aålde den sednare till drottnin-

gen för 20,000 gyllen, samt med vilkor, att nan

fortfarande skulle få hafva tillsynen öfver densam-

ma, och derföre i årlig lön åtnjuta rum och mat

på slottet, samt 5,000 gyllen. År 1650 skicka-

des han till Paris att för drottningens räkning an-

skaffa dyrbarare böcker. Här inköpte nan Peta-

vii boksamliog för 40,000 livrés, samt or Maaa-

rins bibliotbek åtskilliga arbeten för 10,000 francs.

En trovärdig persoo berättar den ändå nästan otro-

ligare saken, att Vossios på samma gång åt drott-

ningen inköpte tvenne handskrifter, den ena en

Babylonisk krönika, enda exemplaret som fanns i

verldeo, den andra en sällsynt kyrkohistoria, båda

tillsammans för 160,000 ecus. Många anklaga

Vossios att hafva i deaaa handel förfarit bedräg-

ligt ooh egennyttigt, eller åtminstone obetänksamt,

helst man påstår, att den märkvärdiga krönikan

varit noderstucken. Dessa orimliga oppköp voro

dock ingalunda de enda, som Vossios uppgjorde

för Christinas räkning. Wiå bans återkomst till
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Stockholm, blef likväl alltsammans gflledt och be-
taldt, och Vossios erhöll den efter Fretusbemios

lediga platsen som drottningens bokvårdare. Åter-

igen utsändes han för att genomströrVa England

och Spanien, till föllständigande af hennes samlin-

gar. Vid denna tiden hade Salmasins kommit till

Sverige, pä Vossii inrådan ditkallad af drottningen.

Salmasii son hade af Vossins lånat en betydlig

samma penningar, bvars återbetalaode gick ganska

trögt. Vossius våode sig till fadren, men för-

gäfves. Slntligeo antog brefvexliogen emellan des-

sa en för båda oanständig bitterhet, och Vossins

Smnade till och med utgifva en bok mot Salma-

sins; men denne sednare stod för tillfallet i Chri-

stinas högsta ynnest, hvårföre hon med häftighet

tog haos parti, och afsände till Vossins Ijongande

skrifvelser, bvaroti hon talade om bans grofhet

att vaga angripa en man sådan som Salmasins,

bvilken han borde vörda, om ej för annat, åtmin-

stone for hennes skall. Hon förbjöd Vossios att

visa sig på hofvet, förrän han bl ifvit försonad

med Salmasins. Vossios var då på vågen till

Stockholm för att urskulda sig, men måste vända

om till Halmstad. Han sökte no genom ödmjuka
bref blidka Salmasins och drottningen; men deo

förre besvarade alla hans skrifvelser med ett stö-

tande Öfvermod, och den sednare visade sig obe-

veklig. Vossius ämnade redan söka en anaan tjenst,

då i detsamma ovädret gick förbi. Salmasins och

bans vän Bonrdelot föllo i onåd, och Christina åter-

kallade Vossius, med den förklaring, att bon äl-

skade, högaktade och för ingenting i verldeo ville

förlora honom. Vossios återkom i September år

1653, öfvertog vården om en del af drottoingeas

böcker, men reste återigen ut litet före tronafsägel-

sen. Det är då, som han, enligt många samman-
stämmande berättelser, ntur Christinas samling bort-

tagit och tillegnat sig en mångd sällsynta arbeten

och handskrifter, ibland andra den högst dyrbara

så kallade Codex argentens, af Ul filas. Under vi-

standet i Belgien år 1655, både han åter någon

befattning med Christinas böcker, och anno på se-

na ålderdomen, eller år 1680, valdes han att

skrifva hennes historia, samt erhöll löfte om en

mängd materiafier dertill. Sådana samlades äfven;

men företaget gick ej i foHbordao, och Vossios

afled några år derefter.

Woxna, en socken i Södra Hälsinglands fögderi,

år belägen 1 1 { mil V. från Söderhamn och till-

hör 3 kl. patr. Marken är ojemn och bergabtig

samt uppfylld af en mångd sjöar oeb mossar. På
skog är god tillgång. Wozne-etf, hvars stränder

bär äro björkbevuxna oeb särdeles vackra, ge-

nomflyter socknen oeb bar gifvit den sitt namn.

Boskapsskötsel och kolning för Woxna bruk (se

detta ord) öro socknens bufvodnärtngar. Soekoen

innebåHer 8 T
*
7 oförm. mtl. med en befolkning af

572 personer på en areal af 125,064 tonni., hvar-

af 20,000 äro sjöar och kärr. Adr. Bollnäs.

Woxna, ett jernbrnk i socknen af samma namn,

bar 6 härdar med 2,920 skepp:d prrvil. årligt smi-

de af eget tacVjera, hvarföre bammarskatt ntgår

med 26 skepp:* och 10 Hspd. tfrältesmidet ut-

gör 276 skepprd oeb Tid brukat finnes 1 spikbe*-

mare, som egentligen begagnas för bosbehofssmj-

de. Brnket skeppar på Söderhamn oeb Stockholm.

Ägdes år 1845 af frih. G. Ridderstolpe. Smidas-

stämpeln visar två fiskar med krona öfver inom

en cirkel.

Wexemn* en etf, som bar sitt örsprång i Berje*

dalen, åtgör till ea del gräns mellan Halsiagland

och Dalarna och flyter sedan genom socknarna

Woxna, Ofvevåker, Alfta oeb BoHaäs, till 4ess

den ntfailer i Ljusnan efter ett lopp af 16 mil.

Woxtorp* annex tiU Wernamo, är beläget 8 mil

S. ifrån Jönköping. Vid socknens gräasor äro 2 nä-

ra milslånga sjöar, Furen och Flåsea. Wermes-
hults å går igenom socknen. Jordmånen är båttre

än i Wernamo och omväxlar med svartmylla oeb

jordbtandad mylla, samt saodmylla oeb grosblan-

dad mylla. Fiske är bår binäring; äfven linne-

och yHevåfnader afyttras från socknen. Här mär-

kas säterierna Edh och Lundfokotm (sa dassa ord)

samt Ulås trädgård och Söregåréen, 2 mtl. säteri,

som länge tillhört slagtea Reenstjerna. På en

åker under Edhs säteri är ett stort kummel, 180
amar i omkrets, oeb der bredvid synes ett gref-

etålle. Kyrkan år af sten, nybyggd 1843 och 54

alnar lång, 25 bred. 1 densamma förvaras anno

en gammal tafla med ea afritning af fidbsklippan

på 4 stolpar samt följande på ea gammal saga

bäntydande inskrift: "boro Herren på Bdh (menas

riddaren flerve Ulf, som vid början af 13:de år-

bundradet först aateg Trollenamnet) resta om Jele-

•ett till detta beliga tempel oeb när han kom Ull

Trolla klippa kom ea Jungfru och drack Herren

till med ett bom som hade 300 förgör och han

teg hornet med 4en venstra banden oeb grep till

svärdet med den högra och högg balsea af benae

och han red till kyrkan och de andra trollen följ-

de efter att taga barnet, men kunde intet bekom-
met." Socknen innehåller 34 hemman med 1,205

»byggare på en areal af 21,430 tonni., bvaraf

5,220 äro sjöar och kärr. Adr. Wernamo.
UTram, Vestra, med annexet östra Wram, är

ea socken i Gärds härad af Cbristiaastads län, 1{
mil S.V. från Cbristianstad och tillhör 2 kl. reg.

Marken är backig och stenig, och rådande jordmå-

nen sandmylla. God löfskog af bok och ek finnes.

Flera lägenheter i socknen tillhöra MMlteshoim, an-

dra Wtdtsköfle (se dessa ord). Sockaea innehåller

27 £ hemman med 1,450 inbyggare på ea areal af

11,294 tonni., bvaraf 25 äro. sjöar oeb kärr. Adr.

Christianstad.

Wratn* ttatra, annex till Vestra Wran, ir be-

läget 1| mil S.V. från Cbristianstad. Marken år

bär jemoaré än i Vestra Wram. Socknen inne-

håller 6 £ hemman med 304 inbyggare på ea areal

af 1,481 teeni, bvaraf 8 äro sjöar oeb kärr. Adr.

Christianstad.

Wrain, IVorra» med annexet Bjuf, ir beläget

1| mil O.N.O. från Helsingborg och tillhör 2 kl.

reg. och patr. alternativt. Större delen af sock-

nen ligger i Södra Åsbo härad af Cbristiaastads

län, men ea miaoVe del deraf i Loggode härad af

Malmöhus län. Markeo ar i atlmäabat jema och
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alät, oeb lermylla är ridaode jordmasen. Hår finnes

ymnig skog af ek, bok, al ocb liod, som mesta-

dels tillhör den här belägna sätesgården WVam-
GunnarstorPi bvilken ryttmästaren Rudolf Torner-

hjelm 1850 blef ägare till. Till detta ansenliga

säteri räknas 16 J oförm., men 11 ^ form. iu-

sockne frälsehemman samt 26£ oförm., men 15-$

form. utsockne frälsehemman, j. kronohemman, 29
st. insockne frälse torp samt 13 st. otsockne frälse

torp. Gården bar ock mjölqvarn ocb sågqvarn samt

stampqvarnar ocb siktqvarn; dessotom eo betydlig

torfmosse och alternativ patronaträtt till Norra

Wrams kyrka. Socknen innehåller 28 ££ mtl. med
1,03? inbyggare på en areal af 9,535 tonni., hver-

af 8 äro sjöar ocb kärr. Adr. Helsingborg.

Wrangel. Denna lysande ätt, en af de mest

märkvärdiga i vår sedoare historia, oppgifves räk-

na en ålder af öfver 700 år ocb härstamma från

en ganska gammal adlig ätt uti Westfalen, som
bar namnet Rede. Derifrån skall den bafva

kommit till Danmark samt på 1230-talet tiUé Est-

land och Lifland. Flera grenar deraf bafva på
olika tider inkommit i Sverige ocb blifvit intro-

ducerade på det Svenska riddarbuset nti både gref-

lig, friberrlig ocb adlig värdighet, såsom grefvar-

ne Wrangel ni* Sitlinla, Hrangel af Adl-

nal, Wraugel ar Sauala ocb Wrängel ar
Andera Reinhold* ätt; friberrarne Wraogel
ar Llndebcr*;, Wrandel ar LudenIwf*
Wranajel ar Adlnnl, Wrangel ar nauele,
Wrangel von Brelimer» samt de adliga ät-

terna Hrangel ar nag och Waacbel* Hrau-
gel ar Fall och Wrangel ar Johan Ou-
atara ätt. Såsom ett bevis på bura talrik den

Wrangelska ätten en tid var här i Sverige, kan
anföras att icke mindre än 22 medlemmar deraf

stupade uti det olyckliga slaget vid Pultava 1709.

Man anser namnet vara en sammandragning af or-

det Wehr-angel, d. v. s. skyddsmur. Ganska mån-
ga personer med detta berömda namn bafva ut-

märkt sig genom bragder, som förtjena ett evär-

deligt minne.

Wrangel» Herman, son af öfversten ocb landt-

rådet Hans Hermansson Wrangel till Allo, var född

1587 och skref sig herre till Lärjeholm, Svinsund,

Skokloster, Öfver-Paleo ocb Boglösa. Efter åt-

skilliga förrättade smärre krigstjenster blef ban

1612 forordnad till kommendant uti Iwanogorod,
hvarefter ban 1616 utnämndes till öfverste och

ståthållare öfver Kalmare slott med dess län. Han
hade med utmärkelse kämpat uti det Lifländska och
Polska kriget i konung Carl IX:s tid; sedan blef

ban en bland den store Gustaf II Adolfs beröm-
daste fältherrar uti dennes Danska, Polska och
Tyska krig, samt fortfor ännu under drpttning

Christinas regering alt skörda lagrar på krigets

falt. Uti den olyckliga träffningen vid Wittsjö

1612 blef ban af Danskarne tillfångatagen. År
1619 blef ban ståthållare öfver Elfsborg ocb dess

län, sedan riddare och 1621 fältmarskalk, efter

att samma år hafva verksamt bidragit till Rigas
eröfring. Förordnades 1623 för andra gången till

ståthållare öfver Kalmare slott ocb dess län samt

tillika till öfverste öfver allt Smålands krigsfolk,

1624 till ståthållare på Jönköpings slott ocb 1627

till guvernör i El biogen. Under Polska fälttaget

1629 förde han öfverbefälet öfver Svenska hären,

då ban vann den lysande träffningen vid Gorzno,

favarefter ban var en af fredsunderbandlaroe i Stums-

dorf på Svenska sidan. Riksråd 1630. Efter att

bafva deltagit med Gustaf \l Adolf nti det Tyska

krigets bragder, förordnades ban 1632 till guver-

nör öfver Preussen samt var åter 1635 Svenskar-

nes fullmäktig vid fredstraktaten i Stumsdorf med

de Polska, ocb blef slutligen, sedan ban ännu flera

gånger med utmärkelse uppträdt på krigets falt

under drottning Christinas minderårighet, 1643 ut-

nämnd till general-guvernör öfver hela Lifland;

men afled redan den 1 December samma år. Den

ryktbare Herman Wrangel var alltid af ett myc-

ket häftigt och uppbrusande lynne, härutinnan gan-

ska lik sin beryktade samtiding, den vilde Åke

Tott, med bvilken ban också stundom både gan-

ska obehagliga uppträden. Under det Preussiska

kriget gick detta en gång; så långt, att dessa

båda utmanade bvarandra på envig. Gustaf Adolf

hade då just vid Jifsstraff förbjudit alla dy lika

bragder, bvilka ban i sjelfva verket aldrig kunde

tåla, ehuru sjelf i yngre åren stundom dertill för-

ledd. De båda berrarne djerfdes dock att, i för-

litande på sin geueralsvärdigbet, göra ett försök.

Händelsevis blef konungen underrättad om alltsam-

mans, bvårföre ban tog sina mått ocb steg i för-

hållande derefter. De tvenne kämparne infunno

sig på bestämd tid ocb ort, men blefvo icke litet

förvånade att finna en af konungens adjutanter på

platsen med ett kompani soldater. De frågade hvad

härmed åsyftades, bvarlill adjutaoten svarade, att

som de ganska väl visste, det allt envig vore af

konungen vid lifsstraff förbjudet, men de likväl

varit nog förmätne att företaga något sådant, ha-

de konungen väl ej velat bindra deras stridslyst-

nad, utan gerna tillåtit den ena att blifva den an-

dras bödel; men till varnagel för den öfriga hä-

ren skulle den, som öfverlefde enviget, genast på

stället efter lagens bokstaf afstraffas, till b vilket

ändamål också skarprättareo vore ditkallad. Vid

dessa ord framträdde denne också verkligen i fall

skrud och ställde sig vid kämparnas sida. Natur-

ligtvis blef det nu intet envig utaf, och de båda

hetsige berrarne fiogo onder några veckors fän-

gelsetid svalka sin förbittring. Detta oaktadt dröj-

de det icke länge förrän Herman Wrangels häftig-

het höll på att förorsaka än större olyckor. Han

både nemligen, i anseende till mera framlidna år,

börjat tjänstgöra i rådkammaren i stället för i falt,

då ban, oaktadt sin ålder, fattade en bäftig kär-

lek till fröken Margaretha Stenbock, dock utan

att kunna väcka samma känslor tillbaka. Nu in-

billade ban sig, med eller utan skäl, att, det var

Danska sändebudet, Knudzen, som iogifvit fröken

Stenbock ovilja mot bans person. En dag mötte

han Knudzen utanför slottet, ocb blef vid dess

åsyn så förifrad, att han genast rusade till ocb gsf

honom med sin käpp flera slag i bufvodet, så att

blodet strömmade ocb käppen sprang i styckes.
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Kaudzen vred de återstående bitarna nr Wrangels
band; meo denne ryckte till sig värjan från en

bredvid stående tjenare ocb tvisten hade måhända
fått en ännu blodigare utgång, derest icke Axel
Baner fattat Wrangel oro lifvet och derigenom
förekommit allt ytterligare hnndgemäng. Saken
väckte ganska stort uppseende, och otan rådets

ifriga bemedling samt Danmarks fruktan för Sve-
riges segrande vapen, både ett öppet krig emellao

de båda grannrikena troligtvis blifvit följden af

ett så oförsynt våldförande af folkrätten. Fält-

marskalken Herman Wrangels ännu vida ryktba-

rare son,

Wrangel, Carl Oustar* föddes på fäderne-

godset Skokloster i Uplaod d. 13 December 1613,
ocb tillbragte der sin första ungdom, redan då ut-

märkt för kraft ocb allvarlig verksamhet. Att

segla ut på den närbelägna Mälarens fjärdar var

ett bland bans käraste nöjen samt blef likasom ett

förebud till hans framtida sjöbragder. Från sitt

tionde till sitt trettonde år undervisades han vid

det berömda Skytteanska kollegiet i Upsala, men
åtföljde derpå redan 162? fadern till det Preussi-

ska fälttåget. Han var ännu för ung till ordent-

lig krigstjenst, men fadern ovetande deltog han
dock ofta i skärmytslingar ocb ströftåg. Konung
Gustaf Adolf, som fick veta detta, varnade fadern

ocb bad honom efterse, det den hoppfulle gossen
icke genom otidig betta måtte bringa sig i någon
olycka. Efter stilleståndet i Stumsdorf begaf ban

sig på utländska resor ocb stannade ett belt år

uti Holland, der ban uppmärksamt studerade skepps-

byggeriet ocb sjöfarten. Sedan for ban till Paris,

men blef, likasom flera andra resande Svenskar,

anart återkallad för att deltaga i Tyska kriget.

Nu blef ban genast kammarjunkare och vid nitton

års ålder ryttmästare vid lifregementet. Såsom
sådan både ban tillfälle att nära följa konungen
ocb blifva af honom bemärkt. Vid öfvergången

af floden Lecb 1632 var ban en af de förste, som
framstörtade öfver bryggan. Uti slaget vid Lut-

zen åtföljde ban konungen. Denne uppdrog åt ho-

nom att med en befallning rida Öfver till venstra

flygeln, och ehuru Wrangel bönföll om tillåtelse

att få stanna q var, emedan konungen endast både

fä personer omkring sig, måste ban dock på för-

nyad befallning rida åstad. Vid bans återkomst var

konungen redan fallen. Sedermera tjente Wrangel
änder Baner ocb ntmärkte sig vid alla tillfällen,

särdeles vid Torgau 1637, då ban en gång blef

illa sårad, fångad, samt till hälften afklädd och
plundrad, innan han af de sina återtogs. Under
tiden befordrades ban 1635 till öfverstlöjtnant,

1636 till öfverste ocb 1636, d. v. s. vid 25 års

ålder, till generalmajor med Dalregementet såsom
sitt eget regemente. Sedermera deltog ban nti de

följande årens alla krigsrörelser. Bivistade slaget

vid Gbemnitz ocb bidrog der i väsendtlig mån till

segern. Vid intagandet af det fasta slottet Fel-

acbaus brukade ban ett särdeles krigsputs. Som
ban fått kunskap om att besättningen derstädes

Sotade en trupp, som skulle komma till undsätt-

ning, delade han sitt folk i tveone hälfter, hvilba
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ban befallte att hålla en låtsad strid emot hvar-

andra i åsyn af slottet, likasom det ena partiet

vore kejserligt och det andra Svenskt. När dessa

som bäst böllo på att kämpa , skulle det ena par-

tiet taga till flykten och retirera til] fästningen,

der de borde begära att blifva insläppta, såsom

varande kejserliga. Detta svek lyckades, fienden

öppnade slottsporten, ocb Svenskarne bemäktigade

sig platsen otan motstånd. Efter Baners död var

Wrangel en bland de trenne generaler, som nå*

gon tid gemensamt anförde Svenska bären, samt

tillika den, som uti slaget vid Wolfenbutte) 1641

uthärdade och afslog Picolominis anfall samt för-

nämligast bidrog till segern. Aren 1642 ocb 1643

tjente ban under Torstensson, samt blef ofta och

alltid med framgång använd. De tvenne följande

åren fick han tillfälle att äfven vinna ära till sjös.

Han sändes nemligen 1644 till amiralen Clas Fle-

ming, som då låg med Svenska flottan vid Cbri-

stianspris, ocb ankom dit just under en oupphörlig

kanonad från fienden, sedan ban, af de 25 perso-

ner som åtföljde honom i slupen, sett 14 falla för

de tält på bvarand ra följande kulorna. Strax t där-

efter träffade en kanonkula sjelfva amiralen Fle-

ming, ocb då denna såg sin sista stund vara inne,

kallade ban til) sig Wrangel uti kajutan, ocb bad

honom taga öfverbefälet öfver flottan, bvilken det

var bögst angeläget att föra i säkerhet. Han

emottog detta ansvarsfulla uppdrag och förde äf-

ven flottan lyckligt till Stockholm, sedan ban be-

händigt undvikit en tillämnad bufvudträffning med
Danska amiralen Peder Galt, bvilken för sin god-

trogenhet vid detta tillfälle sedan måste uti Dan-

mark plikta med bufvudets förlust. Mot hösten

samma år gick ban åter ut med flottan, för att

bjuda den Danska spetsen, ocb gjorde, sedan ban

förenat sig med Holländske amiralen Martin Thies-

sen, flera lyckliga expeditioner, hvilka både den

följd, att fienderna förlorade sina bästa skepp och

att Svenskarna, isynnerhet efter det blodiga sjö-

slaget vid Femern, blefvo herrar öfver hela Öster-

sjön, så att konungen i Danmark måste skyndsamt

begifva sig från Skåne till Seland, för att skydda

de Danska öarna, bvilka numera, såsom alldeles

obetäckta, sväfvade uti deo största fara. Drott-

ning Christina hade en sådan beundran för Sven-

ska flottans tappra bedrifter detta år, att bon,

som då äfven sjelf tillträdde regeringen, lät slå

en präktig medalj, bvilken på ena sidan afbildade

hennes uppstigande på Svenska throoen, och på den

andra föreställde ett sjöslag emellan de Svenske

ocb Danske. Efter sjösegern vid Femern både

Wrangel med sin flotta, som bestod af 21 fartyg,

tagit vinterläge i Wismar, der ban iståndsatte

densamma. Ett tillämnadt försök att i sjelfva baro-

nen förstöra alla skeppen upptäcktes ocb misslyc-

kades. I Maj månad 1645 gick ban åter med si-

na fartyg ut i Östersjön, i afsigt att förena sig

med bufvudflottan; men då denna efter långvarigt

sökande ej kunde finnas, angrep ban Bornholm,

dels för att icke vara sysslolös, dels ock för att

från denna närbelägna ö kunna lättare oroa Dan-

mark. Angreppet lyckades så, att inom åtta da-
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gar var hela ön nred fästningen Remmerhus inta-

get», och drottning Christina öfverellt hyllad; men
kort derefter öfverraskades han af en så svår storm,

att många fartyg skadades ocb ett alldeles förgicks.

Den snart aVrpå följande freden i Brömsebro gjor-

de för denna gäng Mat på bans bragder till sjös.

DA etnämndes ban till rikstygmästare ocb somma-
ren 1646 förordnades ban, att såsom fältmarskalk

taga öfverbefälet öfver hela Svenska bären i Tysk-

land, i stället för den af sjuk Iigbet försvagade Tor-

atensson. Då blef ban tillika riksråd. Följande

året höll ban, atom några mindre träflningar, sla-

get vid Triebel i Böbmen med de kejserlige, nti

hvilket förlasten var stor å båda sidor. Han var

på vägen till Scbwabea med sina segrande trupper

164$, då underrättelsen om Westfaliska fredens

afslatande afbröt alla vidare fiendtligheter. Na
blef ban genera I-guvernör öfver Pommern samt

kansler för Greifswalds akademi. Till belöning

#ör sina krigsförtjenster fick ban åtskilliga gårdar

i Småland samt flera andra stora förläniogar. Ef-

ter drottningens kröning upphöjdes han 1651 till

jgrefve med grefskapet Salmis. Två år sedhare ut-

nämndes ban till vice riksamiral, ocb bemkallades

till Sverige, der ban sedermera vistades till drott-

ningens thronafsägelse. Då konung Carl X Gustaf

började sina krig, anförtrodde ban Svenska flottan

i Wrangel* händer. Han förde då bären öfver till

Polen, bvarefter ban lade flottan utanför Danzig.

Kallades sedermera till konungen ocb användes fle-

ra gånger; ibland annat ådagalade ban mycken tap-

perbet uti det märkvärdiga slaget vid Warscbau.

Då kriget med Danmark 1657 utbröt, sändes ban

f5rst til! Pommern och derifrån till Brehmen, bvar-

est ban tillfogade Danskarne ett betydligt neder-

lag. Sedan intogs af bonom den väl förskansade

Danska fästningen Fredrrksudde, för bvilken bedrift

ban utnämndes till riksamiral. År 165$ boll ban,

i konungens egen åsyn en hårdnackad sjödrabb-

ning i Öresund med Danskarne och året derpå er-

©frade han några af de mindre Danska <öarna. Ef-

ter freden 1 660 fortfor ban en lång tid att i fred

sköta sitt general-guvernement Pommern; under

tiden 1 664 utnämnd till president i krig*kollegiom

,

"var ban tillika lagman i Upland. Wrangel var

dock Icke lika stor i fred som i krig, och förvarf-

vade aldrig deo hogare kännedom om de fredliga

göromålen, som på bans plats erfordrades. Han
utöfvade emellertid mycket inflytande inom rådet,

dock mest genom de andras fruktan för bons makt,

djferfbet och fä 1 1berre-anseende; vid sjelfva över-
läggningarna deremot var ban obetydlig, sällan ta-

lande ocb ofta öfverröstad, bvilket svårligen för-

edrogs af bonom, som var van att i spetsen för

talrika bärar befallande herrska öfver länder och

folk. Derföre trrfdes ban ej heller gerna i råds-

kammaren, utan stannade år efter år i Pommern,
der han uppförde sig nära nog som en sjelfstän-

digt regerande furste, både i prakt och sjelfrédig-

bet. Först 1669 kom han, efter förnyad kallelse,

till Stockholm, för att intaga sitt rum bland ko-
nungens förmyndare. Hans många bragder sluta-

de med att förfärligt nederlag. Ehuru gammal

TwHV||Oli

och sjukKg, ville ban nödvändigt bafva högsta

ledningen af kriget emot Brandenborg 1675. Följ-

den blef det olyckliga slaget vid Febrbellin samma
år. Hans död inträffade d. 25 Juni 1676, ocb med

bonom slöts bans grefliga ätt. Den namkunnige Carl

Gustaf Wrangel både en reslig växt, lifliga ögoa,

välljudande röst, och ett ganska angenämt nm-

gärnge, blandadt med en viss ridderligbet. Uti

tornerspel ocb andra idrotter öfvertraffades ban af

få. Han både äfven ganska goda kunskaper i hi-

storia, matbematik ocb krigskonst, både till lands

och sjöss , samt i flera språk. Till lynnet var

ban klok, driftig ocb oförskräckt, men derjemte

egensinnig ocb öfvermodig, serdeles i yngre area,

hva rföre ban icke var mycket älskad af befälet,

men så mycket mera af soldaterne, bvilka ban

lemnade friare tyglar än Torstensson gjort. Han

älskade prakt ocb vällefnad; men var derjemte en

ganska god hushållare. Fadren rådde honom att
p
under kriget taga för sig som de andre, ty den

som tar något, han bar något," ocb ban tog också

för sig så rikligen, att han dcraf kunde uppbygga

och pryda icke allenast sitt ståtliga påtats på Rid-

darholmen, utan äfven det präktiga Skoklosters

slott, den ypperligaste boning, som någon enskild

man i Sverige låtit uppföra. En broder,

Wrauirel, Johan Maurits, som var general-

major och öfverste vid kavalleriet, då han 1654

upphöjdes till friherre af Lindeberg, blef seder-

mera 1 660 riksråd, och afled år 1664. Ätten

utgick med hans sonson. Den yngste brödren,

Wrangel, Wo Idemar, gjord till friherre på

samma gång som den föregående, blef 1674 ge-

neral-löjtnant, och utmärkte sig mycket uti slaget

vid Fehrbellin. Under återtåget derifrån, ända till

Wittstock, blef ban oupphörligt oroad af de Bran-

denburgska trupperna; men lyckades alltid kraft-

fullt slå dem tillbaka och föra den slagna bärens

lemningar till Pommern. Han dog barnlos, ej långt

derefter.

Wranajei, Heluiut, samtidig mod da föra-

gående, men af en annan gren, utmärkte sig mast

geoom sitt häftiga och oförvägna lynne, bvilket

ådrog bonom tillnamnet "Dulle Wrangel, d. v. s.

den galne Wrangel. För ett begånget dråp både

ban flytt or Svenska tjensten till den Brandenbarg-

ska; men fick efter någon tid förlåtelse, ocb vände

tillbaka, samt utförde en mängd djerfva och lyck-

liga krigsbragder. Under kriget mot Danmark år

1645 stod ban med en liten styrka i Jutlaod; men

lyckades att gonom oförvägna och oförmodade an-

fall den ena gången efter den andra öfverratka

ocb slå sina fiender, till dess ban slutligen för-

drifvit dem utur hela Holsteio. Sedermera började

ban belägra Rendsborg, dock andar derraed för-

enade täta ströftåg uppåt Jutlaod, bvarmed ban

fortfor ända till fredens afslutande.

Wrmnajtil, Iftittrtfc, född d. 12 Mars 1637, som

en tid var landshövding öfver Österbotten, samt

slutligen ^keagt.' råd ock president i bergs-kolle-

gium, upphöjdes 1699 till friherre, och 1693 ati

grefligt stånd, di ban skref sig grefre Ull Adioal ,
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ocb herre till Jerdaeaby. Död d. 1 5 Febr. 1706.

D«DD6S S*U,

Wramojel, Carl» född 1667, visade redan tidigt

en briooande håg att med värjan tjena konung

och fädernesland. Antagen af konung Carl XI vid

dess hof, dröjde det icke länge, förrän han fiek

fullmakt såsom löjtnant vid koogl. lifgardet. För

att viooa färdighet uti krigsyiket, bvartill då icke

gafs tillfälle bemma, reste ban utrikes 1690, då

ban bivistade det Franska fälttåget i Nederländerna,

ocb deltog nti belägringen af Möns, samt slaget

vid Leos m. fl. krigslillfälligbeter. Sedermera ut-

nämnd till löjtnant vid lifgardet, fortfor han än-

dock att tjena uti Fraoska bären, ocb nti slaget

vid Nerwinden tjenstgjorde ban såsom adjutant.

Återkom 1695 till fäderneslaodet , då ban blef

loj loan t vid lifdragooeme, förut befordrad till kap-

ten vid lifgardet. TJoder konung Carl Xll:s krig

utmärkte ban sig vid flera tillfällen, såsom uti

slaget vid Narva, vid öfvergången af Duna, samt

nti slagen vid Klissew ocb Pullowsk, bvarföre ban

1706 befordrades till kapten-löjtnant vid lifdra-

banterne ocb general-major af kavalleriet. Han
dog af sjukdom om våren 1707 uti Altraostadt,

och var den siste af sia ätt.

IVvttOfiel, Anton Johan, son af ryttmästaren

Antoo Joban Wrangel, föddes d. 20 Okt. 1679 i

Estland, ocb ingick i tjenst såsom volontär vid

amiralitetet i Carlskrona 1697, hverefter ban var

med bland besättningen på skeppet Södermanland,

då detta det följande året öfverförde till Uolsteip

prinsessan Hedvig Sofla. Befordrades 1699 till

arklimästare, samt 1700 till konstapel ocb under-

löjtnant, då ban först bivistade landstigningen på

Seeland, ocb sedan gick med en transport till

Pernau. För att till alla delar lära känna alla till

sjöväsendet börande ämnen, begärde ocb erhöll

ban tillståod 1701 att gå b ti främmande tjenst,

då han först begaf sig till de allierades örlogs-

flotta, med bvilken ban gjorde landstigningen vid

Cadix, ocb sedan till hamnen vid Vigos, der Span-

ska silfverflettan ocb flera af Spaniorernes örlogs-

fartyg dels förstördes, dels borttogos. Återkalla-

des 1703 till fäderneslandet, samt användes de

följande åren på åtskilliga kryssningar vid Lif-

ländska kusterna ocb nti Finska viken. Blef 1706

dfverlöjtoant, med befäl på en fregatt, samt nytt-

jades till kryssning ocb transportbetäckoing, ända

till år 1709, då ban befordrades till kapten. År
1713 höll ban en skarp träffning uti Finska viken

med Ryssarnes nyskapade flotta, bvarunder det

Ryska vice-amiralskeppet råkade på grpnd, ocb

Blåste af sitt eget folk uppbrännas. Befordrades

1715 till kommendör, hvarjemte honom oppdrogs

inseendet öfver Skeppsholmen ocb kongl. varfvet i

Stockholm. Ficjc 1719 befälet på örlogsskeppet

Wachtmeister, med bvilket ban kort derefter höll

en ganska skarp sjöträffning vid Sandhamn emot

fem Ryska skepp. Sedan han kämpat hela dagen

ända till aftonen, måste ban nndtligen stryka Q*gg
ocb gifva sig fången. Hans skepp var då alldeles

redlöst, ocb redan fyllt med vatten, master, segel

och tågverk sönderskjutna, besättningen förmin-

skad med mera än trefjeldadelar, ocb ban sjeJf

illa sårad. Hans tappernet erkändes likväl af sjelfva

fienden, likasom ban fräjdat den Sveaska flaggans

gamla anseende. Ban fördes nu först till Roval,

derifråo till Petersburg, ocb slutligen till Moskow,
hverifrån man erne.de sända honom til) Siberieo;

men som freden i Nystad t kom emellan, ställdes

ban ändtligeo 1? 22, jentte de öfrige Svenske krigs-

fångarna, på fri fot. Natureliserades 1723 såsom

Svensk adelsman. Sedermera både ban uti aderten

år sin tjensteplats uti Carlskrona. Befordrades

1736 till scboathyaacbt, samt 1740 till amiral ocb

kommendant i Carlskrona, då ban äfven samma år

utnämndes till riksråd. Uppböjdes 1747 till fri-

herre, ocb blef året derpå serafimer- riddare. Slut-

ligen blef ban 1751 grefve, men tog icke intro-

duktion på riddårhuset. A fled d. 1? April 1763.

En yogre broder,

Wnaonjelt ©Ho Reloliold» född i Estland d.

10 Ang. 1681, kom tidigt i tjenst, och var re-

dan 1698 musketör vid Erik Seops regemeqte i

Riga. Befordrades 1700 till underofficer, oeb bi-

vistade 1702 Rigas belägring, b varefter haa utr

nämndes till fänrik. Blef sedan 1704 löjtnant, och

170? regements^qvartermästare vid grefve Adam
Lewenbaupts regemente, med bvilket han deltog

uti »laget vid Liesna. Utnämndes 1709. till kap-

ten vid Nylands regemente, och bivistade i sådan

egenskap slaget vid Pultawa, der ban illa sårades

i ena foten, hverefter ban åtföljde konung Carl XII

till Bender. Der befordrades ban 1711 till kapten

vid lifgardet, ocb skickades samma år till Krim,

för att utlösa de Svenske fångar» som Ryssarae

bort salt åt Tartarerae, ifrån bvilken förrättning

ban 1713 återkom, då ban blef major vid gardet,

ocb hemsändes till Sverige med depescher. Bivi-

stade såsom grenadier- major 1718 års fälttåg mot
Norrige och Fredrikshalls belägring, samt befor-

drades 1720 till öfverste- löjtnant. Introducerades

1723, på samma gång som brödren, på Svenska

riddarbuset. Blef sedan 1727 öfverste-löjtnant vid

gardet, 1739 öfverste, och 1742 generalmajor.

Med anledning af sina under det olyckliga fälttåget

i Finland vid krigskonseljerna afgifna råd och

yttrade meningar, arresterades han 1743, och

dömdes af krigsrätt till fem månaders fängelse och

förlust af ett balft års lön , bvilken tillades Wad-
stena krigsmanshus. Han dog natten mellan d. 8

ocb 9 Sept. 1745.

Wr»n«e>lt Carl Henrik* friherre, född 1681,

var öfverste-löjtnant vid Skånska dragonregemen-

tet, då ban efter det olyckliga slaget vid Pultawa

1709 tillfångatogs af Ryssarne vid Dnieperström-

men. Under fångenskapen vistades ban i Moakow,
ocb återkom 1722 till fäderneslandet, då ban erv

boll värdighet af öfverste. Var 1729 chef för

Nylands dragonregemente, ocb blef sedan utnimad

till general-major. År 1739 var ban obef för

Skaraborgs regemente; men transporterades 1743

till öfverste för Nerikes och Wermleads regemen-

te, då ban tillika befordrades till general. Tog
afsked 1748, samt var då fältmarskalk och kom-
mendör med stora korset af Svärdsorden, och rid-
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dåre af Preussiska ordeo de la Generosité. Denne
äraos man dog på Sperlingsholm i Halland 1755,
uti en ålder af 74 år.

Wntnsxel, Otto Wilhelm, till Sag och Wa-
scbell, son af landtdomaren i Estland, Johan Rot-

ger Wrangel, föddes d. 16 Jnni 1688, och bör-

jade sin tjenstebana redan 1702 såsom volontär

vid grefve Mel lins regemente i Reval. Blef sedan

1704 rustmästare och förare, 1705 fänrik, och

1707 löjtnant derslädes. Utnämndes 1709 till

kapten vid Westmanlands regemente, hvarefter

han bi vistade slaget vid Helsingborg 1710, och

samma års sjötåg, Stralsunds belägring 1711, och

slaget vid Gadebnsch 1712. Togs till fånga i

Tönningen 1713; men lyckades någon tid derefter

flykta ur fångenskapen, samt deltog 1718 uti tå-

get till Norrige och Fredrikshalls belägring. Ut-

nämndes året derpå till major, och naturaliserades

år 1731 såsom Svensk adelsman. Blef sedermera

1742 öfverste-löjtnant vid Åbo läns regemente till

fot, samt 1746 öfverste ocb kommendant på Kai-

roa re slott. Död d. 9 Okt. 1747. Sonen,

Wranajel, Carl JHiMtouii, född den 23 Ang.

1727, egnade sig åt det andliga ståndet, ocb stu-

derade efter fadrens död uti Strasburg, samt gjorde

sedan en resa genom Hollaod ocb Tyskland. Åter-

kommen 1749 till fäderneslandet, fortsatte han

sina studier i fyra år vid Upsala akademi, under

tiden äfven egnande sig åt vitterheten, med den

framgång, alt ban 1752 på riddarhussalen i Stock-

holm kunde hålla ett offentligt tal, till firande af

kronprinsens födelsedag. Utnämnd 1756 till e. o.

hofpredikant, reste han kort derefter utrikes, då

ban samma år blef magister i Greifswald, och

året derpå promoverades i Göttingen till tbeo-

logie doktor. Kort derefter begaf han sig tillbaka

till fäderneslandet, och prestvigdes 1758, då ban

genast utnämndes till ordinarie hofpredikant, med
säte och stämma i hofkoosistorium , kallades 1759
af erkebiskop Benzelius till prost öfver de Svenska

lutherska församlingarna i Amerika, dit han snart

afreste, och bvarest han fortfor att uti nio år

med nit och verksamhet utofva sitt svåra embete.

Under vistandet i Vikakoa ombesörjde ban tvenne

kapells uppförande, samt uppbyggde församlingen

städse både genom sin fromma vandel ocb sina

förträffliga predikogåfvor. Isynnerhet sörjde han

med outtröttlig ifver för ungdomens handledning.

Efter hemkomsten 1768, förestod han öfverhofpre-

dikantsbefattningen till år 1 772, då ban erhöll

Sala pastorat. Året förut hade ban gifvit första

anledningen till stiftandet af samfundet Pro öde et

christianismo. Han afled af lungsot den 12 Juni

år 1786.

Wraoejel, Wilhelm Oustaf, af Fall, son af

en kapten Carl Gustaf Wrangel, föddes i Reval år

1695, samt blef, sedan ban tjenat både som un-

der- ocb öfverofficer vid Finska arméen, samt med
beröm deltagit uti träffningen vid Pelkenä 1713
och slaget vid Storkyro 1714, utnämnd till kap-
ten vid Södermanlands regemente 1717. Bivistade

derpå 1718 års fälttåg i Norrige, ocb Fredriks-

halls belägring, samt 1719 slaget vid södra Sta-

ket, der han blef illa sårad i foten. Utnämndes

1733 till kapten vid Dalregementet, och natorali-

serades året derpå såsom Svensk adelsman. År
1743 dömdes han af krigsrätt, för delaktighet uti

Dalopproret, till tjuguen dagars fängelse vid vat-

ten och bröd, samt fängelse på Warbergs fäst-

ning, dit han äfven insattes, ocb bvarest ban qvar-

hölls ända till år 1751, då han ändtligen frigafe.

Wrangel* Krlk, friherre till Säby, berre till

Nolinge, Rånö och Lagnö, var son till ryt tmästa-

ren friherre Carl Adolf Wrangel, ocb utnämndes

1712 till kommissions-sekreterare vid Svenska be-

skickningen i England. Befordrades 1718 till lag-

man i Skaraborgs läns lagsaga, och 1720 till kan-

sliråd. Derefter blef han 1727 landshöfding öfver

Skaraborgs län; men transporterades två ar sed-

nare till landshöfding öfver Nerikes län. Utnämn-

des slutligen 1739 till riksråd, bvilket ban fortfor

att vara till år 1743, då ban, på begäran, erhöll

sitt afsked. Han afled år 1765. Riksrådet Erik

Wrangel var en man af mycken bildning, till ock

med uf verklig lärdom, samt kallades äfven till

medlem af den nystiftade Vetenskaps-akademien.

Wrede. Denna ätt påstås redan i kejsar Carl

den stores tid bafva blilvit adlad för gjorda trogna

ocb tappra tjenster, samt begåfvad med tvenne

herregods i Kölns stift, bvilka derstädes ännu skola

af Wredar innehafvas. Derifrån kom slägten se-

dermera till Lifland, och vid början af 1600-talet

öfver till Sverige.

Wrede, Henrik Kaoperooon , en Lifländsk

adelsman , som skref sig herre till Nyenhoff och

Wredenhoff, räddade genom sin ädla sjelfuppoff-

ring konung Carl lX:s lif uti slaget vid Kirehbolm

år 1605. Konungen hade under flykten från den

förlorade striden råkat uti den största personliga

fara. De förföljande Poblackarne eftersatte honom
i back och häl, ett skott sträckte hans bäst IHI

marken, och ban syntes redan vara alldeles för-

lorad. Då ilade den hjeltemodige Wrede dit, och

gaf honom ett prof af den största undersåtliga

trohet. Han sprang nemligen skyndsamt af sin

häst, och lemnade denne åt konungen, anbefallande

sin familj i bans minne ocb vård. Knappt hade

Carl IX bestigit den så ädelmodigt lemnade hä-

sten, och kommit något undan, förrän de förföl-

jande Poblackarne uppbunno hans räddare , hvilkea

de i sin förbittring genast nedhöggo. Hans enka

och barn erböllo, till belöning för denna ädla sjelf-

oppoffring, Rlimä fjårding i Finland till everldlig

egendom. Äldste sonen,

Wrede, Kaaper, var kapten-löjtnant, då han

1653 upphöjdes till friherre af drottoing Christi-

na; men hans lefnad ocb bedrifter för öfrigt aro

föga kända. Den yngre sonen,

Wrede, Carl Henrik, född d. 8 April 1606,

följde, efter i ungdomen idkade studier och gjorda

utrikes resor, år 1631 drottning Maria Eleonora

på dess resa från Sverige öfver till Tyskland. Blef

följande året först kornett, och sedan löjtnant vid

öfverste von Rosens regemente, samt kort derefter

ryttmästare vid Södermanlands kavalleriregemente.

Tog redan 1633 afsked. Under sin korta tjen-
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stetid hade bao bivistat Wurtzburgs eröfring , sla-

get vid Lutzeo ocb belägringen af Hammel. Se-

dermera blef bao assessor i Svea hofrått, ocb ot-

nåroodes 1653 till landshöfding i Åbo län; men
kom, i anseende till sio snart följande ddd, aldrig

att tillträda embetet. Sistnämnda år oppböjdes

nan, tillika med den äldre brödren, uti friherrligt

•tand, då han skref sig friherre till Elimä, her-

re till Tavastby, Anjala, Hammenäs, Edeby och

östanå. Han afled d. 3 Nov. 1655. Dennes sonson,

Wrede, Heorik, friherre till Elimä, en son af

öfverste-löjtoanten vid Wiborgs fotregemente, fri-

herre Fabian Carlsson Wrede, född på 1690-ta-

let, var först page hos bertig Carl Fredrik af

Hol&tein, samt blef 1714 volontär, ocb 1715 ser-

geant vid kongl. gardet. Befordrades sedermera

till löjtnant vid Nerikes femmännings-regemente,

ocb 1718 till löjtnant vid Elfsborgs regemente.

År 1719 tog han afsked; men ingick året derpå

åter i tjenst såsom kapten-löjtnant vid grefve

Oxenstjernas regemente. Sedermera var han någon
tid major i flolsteinsk tjenst. Känd för lärdom

oah djnpa kunskaper i många ämnen, kallades ban

1741 till ledamot af Svenska Vetenskaps-akade-

mien. Utnämndes slutligen 1747 till landsböfding

öfver Karelen, Savolax ocb eo del af Kymenegårds
lån. R. af S. 0. 1748. Erhöll på egen begäran

afsked år 1753, ocb dog 1758.

Wrede» Fablam, en son af friherre Kasper

Wrede, föddes år 1641 i Finland, ocb företog,

sedan han bemma gjort grundliga slodier, eo resa

till främmande orter, hvarunder ban 1666 i Ham-
burg uppvaktade drottning Christina, som då var

stadd på en resa till Sverige. Hon utnämnde ho-

nom till sin kammarherre; men länge trifdes ban

likväl icke uti hennes hof, utan förfogade sig snart

åter hem, då ban blef kammarherre bos kooung

Carl XL Sedermera utnämndes ban år 1675 till

landsböfding öfver Wiborgs, Kymenegårds ocb

Nyalotts län, samt 1681 till landsböfding i Up-
land. Vid den märkvärdiga riksdagen 1682 t

Stockholm förordoades ban till landtmarskalk, ocb

uppförde sig uti denna då ganska bekymmersamma
ställning på ett sätt, som förskaffade honom all-

mänt beröm. År 1685 utnämndes ban till kongl.

råd och kammarråd, samt tillika till president t

reduktions- och liqvidationa-kommisHionen. Befor-

drades 1687 till president i kammar- ocb bergs-

kollegierna, samt statskontoret, ocb oppböjdes

samma år i grefligt stånd, då ban skref sig grefve

till Östanå, friherre till Elimä, berre till Tjula-

bolm, Fånö, Häringe, Harfvila, Harbonäs, Söder-

by, Lemsjöbolm, Ålebult ocb Ekesjö bofgärd. År
1697 utnämndes ban af konung Carl XI att vara

en ibland de herrar, hvilka såsom förmyndare

skulle förestå riket, intilldess den unge Carl XII

kunde sjelf öfvertaga styrelsen. Sedan han uti

tjugofyra år förestått kammar-kollegium och stats-

kontoret, erhöll han entledigande från dessa befatt-

ningar; men då, i konong Carl Xil.s tid, kommerse-
kollegium inrättades, anförtroddes honom hela in-

rättningen deraf och första inseendet deröfver. Han

dog d. 6 Dec. 1712, utan manliga arfvingar, och

med honom sjelf utgick således hans grefliga ätt.

Han var en berre af djupt förstånd, förträffliga

själsgåfvor ocb oförtroten driftigbet.

Wreech, Hart Fredrik voo, var kapten vid

öfverste d'Albedyls värfvade dragonregemente, då

ban, efter nederlaget vid Pultawa 1709, tillika

med bela regementet, tillfångatogs af Ryssarne vid

Dnieperströmmen. Han fördes jemte många andra

till Siberien, der ban i många år vistades oti To-

bolsk. Der inrättade denne hederlige mennisko-

vän, rörd af den okunnighet, hvaruti de Svenske

fångarnes barn 6ngo uppvexa, en särskild skola

för dem, bvarest ban, biträdd af någre andre of-

ficerare, undervisade dem uti kristendom, skrif-

ning, räkning m. m. Den förtjänstfulle professor

Franke i Halle understödde inrättningen med nöd-

vändiga böcker, äfvensom med något penningar.

Kapten Wreech hemkom ändtligen år 1722 från

Siberien, då han tog afsked och reste till Tysk-

land, der han var född, samt blef sedermera gu-

vernör för en ung Sachsisk grefve.

Wreoa, annex till Hälla, är beläget i Opponda

härad, 2| mil N.V. från Nyköping. Rådande jord-

månen är lera, och skog finnes sparsamt. Sock-

nen innehåller 14 £ mtl., med 340 inbyggare på

eo areal af 4,444 tonni., bvaraf 1,490 äro sjöar

ocb kärr.

Ureiowlh, som slutligen blef general-major i

Svensk tjenst, var en af de mest beryktade parti-

gängare nnder Carl X Gustafs Pohlska krig, som
länge försvarade sig med stor tapperbet emot vida

manstarkare fiender, ocb huserade strängt uti Stor-

Pohlen. Mannen var ursprungligen från Böhmen, och

hade förut stått i Poblsk tjenst; men både sedan,

af harm öfver någon honom utaf Johan Kasimir

tillfogad oförrätt
,
gått öfver till Svenskarne. Deraf

hade ett ömsesidigt och i hög grad bittert bat

uppstått emellan honom ocb Poblackame. Slutligen

blef ban på ett nattligt tåg af Poblske fältherren

Czarnecki öfverraskad, hans soldater skingrade,

han sjelf af någre Poblske bönder ertappad, igen-

känd samt på det grymmaste sätt med störar och

påkar slagen till döds.

Wret- eller Marcna-ltiodershainuiaresi , ett

jernbruk i Ramsbergs socken af Örebro län, bar

2 bärdar, 1 bammmare och 600 skepp:d stång-

jernssmide af eget tackjern. Skeppar på Stock-

holm. Äges af ett bolag, ocb disponeras af J.

W. Beskow.

Wreta, fordom ett kloster i den socken, som nu

bär detta namn, var anlagdt år 1128 af kooung

Inge d. y., som här med förgift blef afdagatagen

år 1129. Det beboddes först af Benediktiner-non-

nor; men konung Carl Sverkersson ditsatte år 1 162

jungfrur af Bernbardiner-orden, hvilka genom sina

godaktighetsöfningar och haodaslöjder drogo mån-

ga, äfven förnämare mäns döttrar in oti klostret.

Wreta blef derigeoom snart ett moderkloster, ocb

skickade ifrån sig nunnesvärmar åt flera håll, så-

som till Gudhem a Westergöthland, Riseberga i

Nerike, Sko i Upland ocb Askaby i Östergöthland.

Lemniogar efter många ocb stora stenbyggnader

bevittna ännu detta klosters fordna betydenhet.
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Två silerier, 6S bondgårdar, tO qvarnar ocb 9

fiskerier, jemte jord ocb tomter i åtskilliga stä-

der, bafva genom gåfvor ocb testamenten varit

detta klosters tillhörighet. All tioode af Wreta
aockea ocb flera aadra soekaar var ock bit an-

alagen. Konong loge d. y:s änkedrottning, Sver-

ker d. y:s dotter logegerd, Carl Sverkerssoos dot-

ter, samt Carl Knutssons dotter Christina voro bär

efter bvarandra abbedissor. Den sista abbedissan

var Sigrid Botolfsdotter, från 1513 till 1538.

Klostret både sitt eget sigill, hvaro ti var aftryckt

Jesu moder med barnet på armen, ocb med om-
skrift: S. Conventus Sancta Maria in Vretis. Ko-
nong Gustaf I:s svärmor, Ebba Lejonhufvod, som
ej ville öfvergifva katbolska läran, tillbregte bär

sin enketid, ända till år 1549, då hon dog af pe-

sten. Klosterhusen kafva efterhand blifvit förstör-

da, otom ett af täljsten, som sedermera af GÖ-
tba kanalbolag blifvit inredt till spannmålsmagasin.

Wretåskloater» med Stjernarp, en socken i (tull-

bergs härad
f är beläget 1 mil N.V. från Linkö-

ping, vid Götha kanal, och är prmbendepastorat

åt biskopen i Linköping. Motala ström ocb Svart-

ån gå igenom socknen. Marken är mestadels slätt-

bygd; svartmylla och sand är den rådande jord-

månen. Vid kyrkan finnes kalksten, hvaraf stenen

är tagen så väl till Linköpings domkyrka, som till

socknens nuvarande kyrka, hvilken är uppförd på

den gamla klosterkyrkan. En mängd kungliga ocb

förnäma personer, såsom konung Inge ocb hans

gemål, drottning Helena, konung Ragvald Knapp-

kefde, konung Waldemar Birgersson, Johan lll:s

avärmoder, Anna Eriksdotter Lejoohufvud, samt

flera af slägterna Mörner, Färla, Koskoll, Some
ocb Douglas äro bär begrafna. Märkliga gårdar

i socknen äro: Brunneby ocb Kungsbro (se dessa

ord), samt Odenfors, 1 mtl. berostadt säteri, med
vacker trädgård, mjölqvara med 4 par stenar, ocb

aåg. Vid gästgifvaregården Sjögestad i denna soc-

ken är häradets tingshus. Griftbögar synas på åt-

skilliga ställen. Hemmanen i socknen äro 65},
med 2,120 inbyggare. Arealen, jemte Stjernarp,

utgöres af 35,686 tunnl., bvaraf 6,080 äro sjöar

och kärr.

Wrlfretaul» med Nydala ocb Svennarum, en soc-

ken i Westra härad af Jönköpings län, är belä-

get 5£ mil S.S.O. från Jönköping, och tillhör 2

kl. konsist. Rådaade jordmånen är sand, och skog

fattas ej alldeles. Till pastors-bostället hörer

Köpstad Lossagårétn , 2 hemman, samt till paeda-

gogi- bostället Wrigslad Månsgården, \ mtl., b vilka

jordegor blifvit till dessa boställen skänkta af en

friherre G. Gyllenstjeraa, hvars slägt derföre en

tid hade patronaträtt i socknen, hvilken dock no

upphört. Af samme Gtllenstjerna är ock här ett

hospital inrättadt, der socknens fattige njuta un-

derhåll ocb vård. Enkefru Hafström bar på sed-

nare åren till denna inrättning skänkt 1000 R:dr

r.gs. Största gården i socknen är Lundholms sä-

teri, om ?| mtl., som år 1570 af koaung Johan

111 skänktes till rikskansleren Nils Gyllenstjerna

,

men genom reduktionen år 1681 återtogs från

slägten. Tillhör du en Rydbeck. I socknen är

sedan år 1827 en vexetaadervisniagsskelaj stiftad

för 60 bara. I Wirestorps ängar i denna socken

finnas omkriag 30 springkällor, bvaraf 2 uader

den hetaste sommar äro lika kalla som om vin-

tern. Socknen innehåller 35 \ hemman, med 1,380

inbyggare på en areal af 26,476 tunnland, hvaraf

1,020 äro sjöar och kärr. Adr. Wexiö.

Wrå, ett annex till Odensjö, är beläget 9J mil

V.S.V. från Wexiö. Socknen håller 2 mil i längd

ocb 1 £ i bredd. Jordmånen består af sand ocb

grusblandad jord. På skog är i aUrnanbet britt

Socknen gränsar till Halland, roeo är skiljd der-

ifrån genom Hogsjon. I socknen räknas dessutom

29 aadra sjöar. Den nya kyrkan är byggd af sten

år 1836, ocb är 40 alnar läng, 20 alnar bred,

samt försedd med ett 27 alnar högt torn. Hem-
manens antal är 18 J, med 910 inbyggare på en

areal af 33,349 tunnland, bvaraf 1,590 äro sjöar

ocb kärr.

Wr&k (Buteo), en roffogel af falkslägtet, har trak-

ten mellan öga ocb näbb beklädd med borst,

stjerten tvär eller något rundad, föga längre än

vingarna; länga vingar, ocb 3:dje eller 4:de ving-

pennan längst; liten näbb ocb medelmåttige, all-

deles eller till en del fjäderklädda tarser. Han

flyger trögt med breda och trubbiga vingar; men

stundom ser man honom ändock sväfva skruffor-

migt ganska högt i luften. Wråkarne bafva stort

bufvud, undersättsig kropp, men korta tår, och

sakna den styrka och skicklighet i klorna, som man

träffar hos de flesta andra roffoglar, bvårföre de

ej heller någonsin fånga ett rof i flygteo. De

lefva af fogelungar, fältmöss, grodor, ödlor, in-

sekter och maskar, samt bygga sina bon på träd

eller bergspetsar. Ormvråken (se detta ord) är

redan beskrifven. Tvenne andra i Skandinavien

förekommande arter äro: Fjösbenta Wråken (Falco

Lagopus) ocb Bwråken (F. apivorus). Den förre

bar benen fjäderklädda ända till tårna, stjerten är

från roten utåt bvit, näbben svart, iris brun, samt

näbbbud, munvikar ocb tår gula. Fogelns längd

utgör omkring 2 fot, och från vingleden t\ fot;

gammal, bar ban bufvud, bals, rygg, strupe och

bröst samt lårfjädrar och tarser rost- eller hvit-

gulaktiga. Han tillbringar bos oss sommaren, bland

fjäll ocb snödrifvor i Norrland och Lappland,

och förekommer i södra Sverige endast vid flytt-

ningstiderna, då man igenkänner honom på hans

tröga och låga flygt, samt ängsliga, bopkrympta

ställning. Deremot, om sommaren, under fort-

plantningstiden, i de trakter, bvarest han då vistas,

stiger ban högt i luften, ocb låter böra ett högt

ocb klagande kahaa. Hans föda består i råttor

ocb möss af alla slag, samt grodor, ormar ocb

insekter. Fjäll-lemlar förtär han i myckenhet,

och fodrar med dem sina ungar. Bwråken åter

har trakten mellan öga ocb näbb betäckt med

täta fjädrar; hans tarser är korta, näbben hop-

tryckt, samt stjerten lång och afrnadad. Haas

längd är 2 fot, och vingbredden 4 fot och 2 tum;

näbben svart, iris ocb benen gula, samt öfra

kroppsdelarna mörk- eller svartbruna. Hao är nos

oss flyttfågel , och träffas någongång om våren eller
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sommaren i skogstrakterna såväl i Skåne, som i mel-

lersta och öfra Sverige, bva rest ban belst uppehåller

sig i hög granskog på sumpig mark. Han flyger

långsamt, trögt och lågt, undantagandes under par*

ningstiden, då ban svänger sig högt i luften, och

låter böra ett hvissiaade och tåtigdraget kik, kik,

kik. Humlor, bin ock vespor bafva i honom en

dödsfiende, ty han spritter ut deras bon och bär

dem med pupporna till sina ungar. Dessutom for-

tår ban möss, mullvadar, grodor, ödlor, åfvensom

sniglar och regnmaskar, och kastar sig i nödfall

åfven på kadaver.

Wrålahögen är en hög på Hästeskees egor i

Skee socken af norra Bohuslän. Om den man,

Wrél, som i denna hög skall ligga begrafven,

bafva en mängd sagor i orten varit gängse. Han

skall bafva varit son till en bergsguhbe, bott i

Hästeskee, arbetat som tolf, och ätit som toff. För

första gången gick han en dag i kyrkan, och dtt-

kom en timma tförr än de andra. Prosten frågade

honom då, om ban den dagen förtärt något, b var-

pa ban svarade sig bafva icke mycket ätit, men
dock förtärt en fjerding sill ocb en grepa bred.

Då ban omsider blifvit gammal ocb skulle d6,

sade ban sig ej vilja ligga i kyrkogården, utan

utvisade en stor bog, der han viWe jordas, sä-

gande, att man skulle föra honom dit innan solen

uppgått. Hans sörjande enka var dock angelägen

att Wrål skulle komma i vigd jord, ocb förma-

nade derfore folket att icke sladna med liket vid

bogen, utan fortsätta färden ända fram till kyrko-

gården. Man 1ofva de detta, och arla dragare, som
funnos på stället, spändes för liket; men när tå-

get väl faunnit fram till högen, kunde oYagarne

icke mer fås af stället, utan man måste omsider i

bogen på samma ställe begrafva den döde. Denna

hög, jemte några derpå uppresta stenar, finnes

ännu q var, ocb kartas Wrålsbögen.

Wuiroront*, fJitniel, son af assessoren i kam-
mar-revisionen Daniel Wulf, föddes d. 23 Sept.

1664 i Stockholm, ock blef, efter idkade studier

vtd Upsala akademi, 1690 kammarskrifvare vid

Finska landskontoret, samt 1688 kammarförvandt

derstädes. Befordrades sedermera 1695 till kom*
missarie i kammar-revisionen, och t?111rlt asses-

sor derstädes. Bl«f slutligen 1714 statskommis-

sarie. Känd såsom en för sin tid ganska skicklig

ocb driftig Iramerafistisk tjensteman, användes ban

utom sina ordinarie befattningar vid flera serskilda

kommissioner, såsom t. ex. 169$ att revidera

städernas, domkyrkornas ocb hospKalevnas m. il.

räkningar i Westmanlaod, 1703 att undersöka en

fogdebalans i Medelpad, ocb 174 3 att revidera

amiralitetsmedlens disposition i Carlskrona, samt

utreda förhållandet med en dervid gjord ansenlig

konfiskation. Upphöjdes 1719 uti adligt stånd,

och tog afsked 1727. Han afled i 8toekbolm år

1736. På samma gång som han, adlades äfven

bans måg,
"Urartrcromt, Jtnitera Wt»flrlk, före sitt ad-

lande kallad Poltzo , ocb son af on borgmästare i

Mark-Brandenburg, bvilken var född 1683, samt

ofter idkade studier blifvit 1709 fänrik och löjt-

nant Tid Kronobergs regemente, oeb 171*0 ut-

nämnts tili kapten derstädes. Han hade under

sin tjenstetid ådagalagt mycken tapperhot, ocb

med utmärkelse deltagit uti de flesta då förefal-

lande krigshändelser, ocb deribtand slaget vid Hel-

singborg och sjöslaget vid Kitgebugt. Vid Wis-
mars belägring kade han blifvit tillfångatagen of

Preussarna, men sjelf utlöst sig ur fångenskapen.

Wulfweffiatjerni*, Johaa, son af en ryttare,

benämnd Peder, vid Westgötba regemente, och

sjelf till en början äfven simpel ryttare vid of-

verste Lybeckers regemente, var en bland de mån-
ga krigsbussar, som under de store Carlarnes tid

tjente sig upp till anseende ocb adlig värdighet.

Han begynte sin krigstjenst 1661, ocb användes

först i Tyskland, der ban snart blef borporal.

Utmärkte sig sodan mycket vid flera tillfällen, i

synnerhet vid Stettins belägring, der ban lårer

bafva förhållit sig på ett ganska hedrande sätt.

Sedermera kom han ttil hafvudbären i Skåne, hvar-

est han med beröm avancerade från den ena tjän-

sten till den andra, samt slutligen blef ryttmästare

vid Westgötba kavalleriregemente. I denna be-

ställning adlades ban 1*681, då ban antog namnet
Wulfweostjerna; förut hade han kallat sig Wtrtf.

Han dog d. 1 Januari 1708.

ywltejas» Joliannes» son af körsnären i Stock-

holm Elias Vult, föddes d. 13 Januari 1639, och

blef, sedan hon genomgått Tyska skolan i sin fä-

dernestad, 1656 student vid Upsala akademi. Ef-

ter -der aflagda lårdomsprof, promoverades ban

1668 till filosofie magister, ocb prestvigdes föl-

jande året, då han genast utnämndes till kyrko-

herde vid Tyska församlingen i tvötheborg. Se-
dermera kallades ban af enkedrottningen att vara

dess öfverbofpredikan t, samt irief slutligen kyrko-

herde uti Riddarbolms och flromma församlingar

1679. Under sin tjenstgöring vid hofvet berättas

ban bafva flitigt predikat både på Tyska och Sven-
ska, ända till år 1685, då ban, på begäran, er-

höll afsked från öfverhofpredikantstjensten. Han
säges bafva varit mycket älskad af sina försam-

lingskor, samt har äfven gjort sig känd såsom en

tämligen god psalmist. Utom en mängd likpredik-

ningar, bar ban äfven ntgifvit några smärre upp-

feyggefeeskrifter, deribland Postilla compendtina , äf-

ven en årgång predikningar. Man har af säkra

berättelser den uppgift, att kyrkoherden Vnltejus

mycket ifrat emot presternes peruker, ocb velat

till ocb med bafva infört det stadgande bland

riksdegsbesvären, att unge prester måtte btifva

uttryckligen förbjudne att utan orsak och tvång

löpa med peruk. Han afled d. 23 Mars 1700.

-Visit vos Stelfern» Jfohan Jullire, före sitt

adlande kallad Vutt , föddes i Stockholm d. 13 Okt.

1695, samt var en son trtl kyrkoherden i Riddar-

bofmen och Bromma, magister Johannes Vultejus.

Sedan ban uti fem år studerat vid Upsala akademi

,

samt uti trenne år vid universiteten i Utrecbt och

Leyden, företog han 1719 en vidsträckt resa genom
Europas förnämsta länder, bvarifrån ban återkom år

1723, di ban anställdes till tjenstgöring vid riks-

arkivet. Då år 1726 rikets alla tullar stäHdes
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noder ett gemensamt general-tull-arrende, utoämo-

des bao till sekreterate vid denna societet, bvilkcn

syssla bao sedermera fortfor att sköta oti aderton

ar, derunder uppböjd 1743 nti adligt stånd. Be-

fordrades 1744 till assessor i kommers- kollegium,

ocb 1747 till kommerseråd. Sistnämnda år blef

han utsedd att afgå till England såsom Svensk

minister; men nödgades för enskilda hushållsom-

ständigheter undanbedja sig detta uppdrag. Ut-

nämndes 1751, vid konung Adolf Fredriks krö-

ning, till riddare af N. 0., samt 6ck 1762 titel af

bofkaosler. Samma år blef ban kommendör af

N. O., och förordnades sluligen 1767 till president

i kammar-revisionen. Utom de ordinarie embeten,

som ban alla på det berömligaste sätt förvaltade,

blefvo äfven tid efter annan åtskilliga extra ganska

maktpåliggande förrättningar booom anförtrodda.

Så satt ban såsom ledamot oti icke miodre an 24
olika koogl. kommissioner eller serskildta utskott,

uti bvilka bögst vigtiga ärenden, röraode handeln

och 6nansverket, undersöktes ocb utreddes, samt

hvaruti gemenligen största delen af arbetet föll på

hans lott. Utom allt detta hade ban af konungen

i uppdrag att allt framgent fortsätta de uträknin-

gar af rikets årliga handelsbalanser, bvilka ban, då

ban ännu var sekreterare vid general-tull-arrende-

societeten, af egen fri drift hade påbörjat, och

hvilket särdeles vidlyftiga samt mödosamma arbete

han äfven fortsatte ända till två år före sin död.

Dessotom satt ban såsom fullmäktig uti nyssnämnda

societet ifrån år 1747 till 1765, då densamma
upplöstes. Äfven var han ledamot af riksens stän-

ders sekreta utskott, under 1756, 1761 ocb 1765
årens riksdagar. Denne arbetsamme ocb förtjenst-

fnlle medborgare afled hastigt af slag den 6 Juli

1767. Dennes sonson,

Valt von Steijern, Henrik Sebastian* son

af assessorn i kommers- kollegium, Gustaf Vult von

Steijern, föddes d. 10 Sept. 1768, och blef, efter

inbemtade stodier samt flera sjöresor, år 1783 ut-

nämnd till fänrik vid Sveaborgs-eskadern af armé-

ens flotta. Bivistade kriget i Finland åren 1788
— 1790, bvaronder ban deltog i det sistnämnda år

hållna sjöslaget vid Högland, samt i det stora sla-

get vid Sveosksond, då ban visade sådan käckbet,

att ban erhöll den till åminnelse af denna bragd

serskild slagna guldmedalj. Utnämndes vid samma
tid till löjtnant, och befordrades 1794 till kapten

vid flottan. R. af S. 0. 1800. Utnämndes se-

dermera till kapten vid östgötba lifgreoadier-re*

gemente, samt 1803 till major och öfveradjutaot

hos konungen, i bvilka befattningar ban tjenst-

gjorde till år 1807, då bao, på egen begäran,

erhöll afsked ur krtgstjensten. År 1810 förord-

nades ban att vara kassadirektör vid en del af Gö-
tba kanalbyggnad, ocb hade de följande tvenne

åren i uppdrag, att såsom kronans ombud deltaga

i de jordliqvidatiooer, bvilka i ocb för kanalan-

läggningen kunde i frågakomma, bvarefter ban åren

1822— 1824 hade att ombesörja aftappningen

af den stora Dagsmåssen. K. af W. O. 1824.

Förordnades året derpå att vara ordförande i Wad-
steoa kurhus-direktion, samt 1826 till ledamot och

vice ordförande i Wadstena hospitals-direktim.

Uppböjdes år 1832 i friberrligt stånd. Afled d.

29 Febr. 1844. Ätten härstammade från Si ejer-

mark, och har bildat namnet efter denna härkomst
Wllrtabureja erftfrioa;. Den rika, vid östra

sidan af Maiozflodeo liggande staden Wurtzburg,

som var hofvodorten i Frankiska kretsen, ocb säte

för en katbolsk erkebiskop, hvilken tillika berr-

akade såsom furste öfver hela kringliggande nej-

den, blef den 8 Oktober 1631 skådeplatsen for

en af Svenskarnes berömdaste bragder under den

store Gustaf 11 Adolf uti Tyska trettioåriga kri-

get. Vid ryktet om konongens annalkande, både

erkebiskopen tagit till flykteo, samt lemnat staden

och slottet att försvaras af en ryttmästare vid

namn Keller, med en besättning af 1500 man.

Då Gustaf Adolf oppfordrade den illa befastade

staden, gaf Keller ett vägrande svar. Svenskarne

bröto otan svårighet in uti malmerna, men honan

icke för det infallande mörkret att angripa sjelfva

staden. Inseende likväl omöjligheten att längre

kunna försvara densamma, begagnade Keller den

påföljande natten, för att med sina trupper gå öf-

ver till det på andra sidan strömmen liggande

slottet. Honom följde de flesta munkar ocb nun-

nor, samt ttere af borgerskapets fruntimmer, med-

förande en mängd dyrbarbeter ocb reda penningar.

Morgonen derpå öfverlemnades staden åt Svenskar-

ne. För att äfven i dessa trakter ega någon fast

atödjepuokt, beslöt Gustaf Adolf, att till bvad pris

som helst bemäktiga sig detta slott. Saken både

dock många svårigheter. Borgen var belägen på

en brant böjd, ocb, efter tidens sätt, icke illa

befästad, dessutom både den af den rike erkebi-

skopen blifvit försedd med proviaot ocb krigeför-

råder för ett belt år. Redan att komma öfver

floden var ingen lått sak, ty Keller hade dels

sönderhuggit, dels till andra sidan öfverfört alla

båtar, ocb dessotom sprängdt tvenne hvalf af den

öfver strömmen ledande bron. Från det höga

fästet riktade ban obebindradt sina kanoner åt alla

sidor, och endast med möda knnde Svenskarne

bland stadens byggnader vinna skydd för de öfver-

allt nedfallande kulorna. Till råga på svårighe-

ten ankom den underättelsen , att Tilly med sia

nya krigshär skyndade till fästningens undsättning.

Gustaf Adolf beslöt derföre att sjelf så mycket

ifriga re skynda med anfallet. Plankor kastades

öfver de sprängda brohvalfven , ocb Skottarna fingo

befallning att på denna smala och vådliga vig

springa öfver till andra sidan. Ett förfärligt kol-

regn mötte de framryckande, ocb tvenne bröder

Ramsay, bvilka gingo i spetsen för sina landsman,

störtade genast dödligt sårade till jorden. Då
Skottarne kommo till plankan, som låg nära tju-

gofyra alnar bögt öfver floden, hisnade de, icke

för knlorna, utan för den vådliga spången, och

ville tillbaka. Emellertid hade det lyckats konun-

gen att erhålla båtar, ocb att på detta sätt till

andra stranden öfverföra åtskilliga trupper, bvilka

derstädes skyndsamt uppkastade förskansningår, och

med de efterkommandes bjelp återdrefvo ett från

fästningen företaget utfall. Svenskarne, dristigare
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genom denna framgång, började den eoe efter

den andre springa öfver plankorna, oeb innan qväl-

len både konungen redan en betydlig styrka sam-

lad på andra sidan af floden, hvarefter belägrings-

arbetet den följande morgonen genast påbörjades.

Två bela dagar besköt konungen ett af slottstor-

nen, i hopp att detsamma vid nedstörtandet »kalle

fylla grafven, ock såmedelst underlätta storman-

det; det föll äfven slotligen, men på sådant sått,

att den åsyftade verkan förfelades. Sedan derföre

löpgrafvaroe hunnit innemot fästningen, beslöt han

att med storm borttaga den utanför porten be-

lägna belfmånen, samt anförtrodde detta synnerli-

gen vådliga uppdrag åt Axel Lilje, Jakob Ram-
aay och Johao (lamilton med deras folk. Hepborn

oeb en hop frivillige Skottar följde sioe landsmän.

Striden blef både långvarig och förtvinad, ty fi-

eaderne, skyddade af det böga bröstvärnet, gjorde

ett kraftigt motstånd, bvaremot de stormande må-
ste under fiendens kulor och bugg tränga oppför

bergsbranten, öfver grafven oeb vidare oppför

ajelfva fästningsvallen. Ett stycke derifrån, och

skyddade af en grushög, stodo Gustaf Adolf och

Pehr Brabe, åskådande striden, bvarunder en från

fästningen kommande kanonkula slog ned vid si-

dan, samt öfvertäckte dem båda med grus och

dam. Konungen gick sedan ut på fältet, för att

ytterligare uppmuntra soldaterne, hvarvid en mu-
skötku)a slet bort en del af hans buffelhandske,

dock utan att göra någon annan skada. Emeller-

tid rasade striden utan uppehör. österbottoingar

och Skottar trängde oemotståndligt fram emellan

fiendernes pikar och kulor, så att ändtligen efter

tvenne timmars flktande de kejserlige drogo sig

in uti slottet, och Svenskarne blefvo mästare öf-

ver bela utanverket. Dagen derpå skulle sjelfva

fästningen stormas, hvartill utsagos Svenska och

Tyska trupper, med gula och blå brigaden samt

österhottoingarne i spetsen. Hamilton både väntat

att med sina Skottar äfven denna gång få deltaga

i striden, och ban ansåg Gustaf Adolfs vägran för

en sådan skymf mot sig oeb sina landsmän, att

han på stället begärde sitt afsked oeb öfvergaf

krigshären. Under följande natten samlades ofvan-

nämnda regementer uti den nyss eröfrade hal fmå-

nen; morgonen derpå, litet före gryningen, be-

stämdes till anfall. Ungefär en balftimma förut,

och då alla stodo färdige, utsändes en löjtnant

med sju man att undersöka portbvalfvet. Dold af

mörkret, kom ban till vindbryggan, bvilken han

till sin stora förvåning fann nedfälld; på inre si-

dan stodo dock tvåbuodra kejserlige på vakt. Då

desse borde oeb skymtade någon rörelse utanför

vallen, ropade de oeb frågade efter lösen och

namn. "Jag är Svensk

,

n
svarade löjtnanten, oeh

sprang dristigt med sina få följeslagare npp på
bryggan, ropande tillika utåt halfmånen: "Kamra-

ter! skynden bit, slottet är intaget!
9 Det lycka-

des honom att under en häftig skärmytsling för-

avara portbvalfvet mot Österrikarna, bvilka, be-

dragne af mörkret, ingalunda kunde föreställa sig,

att en så liten styrka vågat anfalla dem. Vid

löjtnantens rop störtade emellertid alla de i be-

redskap stående regementerna fram, somliga öfver

viodbryggan, andra på stormstegar klättrande öfver

murarna. Striden blef häftig, men kort, ty snart

inträngde Svenskarne på sjelfva borggården. Be-
sättningen fortfor detta oaktadt med ett förtvinadt

motstånd, hvarigenom de stormande blefvo ännu

mera uppretade, så att de slutligen begynte ro-

pa: "Magdeburger-pardon," och nedböggo allt som
de mötte. Då sprang Torstenseon fram, fattade

den kämpande Keller om lifvet och tog honom till

fånga, på samma gång skyddande honom mot sol-

daternes raseri, och med anförarens tillfångata-

gande slutades ändtligen striden. Borggården var

emellertid ofverströdd med fallne fiender, deribland

tjugo munkar, dels med, dels utan vapen. Många
hade kastat sig sjelfve till marken, låtsande dö-

den, för att sålunda undgå honom. Sedan mot-
ståndet upphört, ilade soldaterne till plundring;

dock blef ingen qvinna våldförd, ingen man miss-

handlad, men penningar oeb dyrbarheter borttogos

utan försköning och r rikt mått. Efter en tim-

mas tid lät konongen befalla slnt på plundringen,

och inträdde derpå sjelf uti slottet. Det var na

redan föll dager, så att han tydligt kände se da

öfver borggården utströdda liken. Han märkte

straxt, att några af dem hade en bos döda ovan-

ligt frisk färg, och gissade till verkliga förbål-

landet, bva rföre ban leende ropade: "Stan opp

igen! eder skall intet ondt vederfaras." Vid dessa

ord sprungo genast många af de förmenta liken

upp ifrån marken, samt bugade sig med glädje

och tacksamhet för den räddande fursten. Seger-

vinnarnes byte blef ganska stort. En mängd silf-

ver oeb kostbarbeter, som stadsboerne både för-

varat uti slottskyrkan, återlemnades , och likväl

erhöllo soldaterne så mycket penningar, att de vid

delningen med fyllda hattkullar mätte det klingande

myntet. Konungen behöll för egen räkning rast-

kammaren, innehållande vapen för sjutusen man till

fot och fyratusen till häst, aderton större och
trettio smärre kanoner, samt fyra morsare; stallet

med en mängd otsökta hästar; vinkällaren, ymnigt
försedd äfven med många tjugoåriga fat, och slut-

ligen det rika bibliotbeket, b vilket skänktes till

Upsala högskola. Ur kapellet togos bilderna af

Frälsaren oeb jungfru Maria, gjotoa af gediget

gold, äfvensom de tolf apostlarna af silfver. Kel-

ler måste dessotom upptäcka erkebiskopens hem-
liga skattkammarebvalf, djopt ned under slottets

källare inbugget i sjelfva klippan. Derifrån upp-

boros de gömda rikedomarna, man vet ej till bura

stort värde. Då från samma bvalf ett skrin bars

öfver borggården, lossnade bottnen, oeb bela den

tonga laddningen, bestående af blanka dukater,

rullade ut öfver stenarne. Soldaterne kastade sig

ned för att upplocka dem, lemnande försyns skall

några åt konungen, men stoppade de flesta i sina

egna fickor. Gustaf Adolf skrattade häråt och

sade: "Låt vara gossar! efter guldet nu en gång
har fallit i ådra bänder, så må ni också behålla

det.»

WÅffhala, Maa», hette på konung Gostaf I Wa-
sas tid en ang stadstjenare i Stockholm, som ge-

DeL IV. 44
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nom tio djerfbet ocb försJageabet lyckades att

göra konungen en stor tjenst. Detta inträffade

under de upproriska stämplingar, Westgötbaher-

rarne år 1520 förenade, och bvarifrån de på in-

tet satt ville afstå, ehuru bref till ocb med ao-

komroo . till dem från de andra landsorterna, med
varning, alt de ej måade förorsaka något obestånd

uti riket. Af fraktan likväl! det konung Gustaf

skulle få någon saker underrättelse om deras före-

bsfvande, satte de vid Hofva en vakt af tusen

man, som borde hindra att intet bud skulle från

Westergöthland komma öfver Tiveden npp till ko-
nungen. Till anförare för denna vakt både blifvit

förordnad en prest, benämnd Nils i Hvalstad, som
förut varit bisbopsfogde på Leckö, och som höge-

ligen betade konung Gustaf. Till denne herr Nils

sände de upproriske alla sina bref, ocb skulle ban

med säkra bud förskaffa dem till deras egare uti

öfra Sverige. På sådant sätt kunde konungen icke

fa veta bvad som förebades i Westergothland,

bvilket dock var honom ganska aageläget. Som
den unge Hans Wågbals var född i Westergoth-

land, samt ganska väl kände folket och alla vägar

derstädes, blef ban bemligen nedskickad, för att

skaffa konangea tttlferlitlg kunskap om tillståndet

i landet. På skogsvägar och hemliga stigar smög
sig då Hans Wågbals förbi vakten på Tiveden, ocb

kom till sina slagtingår, boa bvalka ban uppehöll

sig några veckor. Då ban förskaffat sig all den

underrättelse ban kände fa, köpte han tillsammans

en hop Westgöthaostar, och begaf sig med dem
upp mot Tiveden igen, lagande med flit så, att

han föll uti vaktens händer. Herr Nils i Hvalstad

ansatte honom hårdt, tilltalande honom som en

spejare; men Hans Wågbals ställde sig belt en-

faldig, ocb svarade, att han ej varit i Upland på

fyra år, samt att han nu ämnade sig dit blott för

att sälja sina ostar. Denna ursäkt gällde dock

icke. Han återfördes till länsmansgården vid Hof-

, va, och fyra karlar sattes till att bevaka honom.

Hans Wågbals låtsade emellertid ingenting härom,

utan åt ocb drack, betalande allting rundeligen,

så att länsmannen var med honom väl tillfreds.

Efter några dagar låtsade ban blifva sjuk, pu-

stade ocb höll sig mycket illa, så att han måste

låggas till sängs, oeh alla tyckte det vara stor

synd med den stackars osthandlaren, ja, vaktkar-

iarne öfvergåfvo honom ofta långa stunderna, tyc-

kande honom vara tillräckligt bevakad af sin sjuk-

dom. Emellertid hade den listige Hans Wågbals
sett herr Nils oförmärkt nedsätta en ask nti en

mörk vrå af rummet, och trodde ban sig förmär-

ka, att den månde innehålla åtskilligt om de upp-

roriskes förebafvaade. Då ban derföre en dag be-

fann sig ensam, steg han tyst upp, tog till sig

asken, öppnade den, ocb fann deri en bop bref

från Tbure Jönsson, Måns Bryntesson, Thure Bjelke,

samt flere af de förnämste upprorsmännen. Dessa

bref voro ställda till deras vänner i Svea rike,

ocb inneböllo fullständiga bevis på alla de upprori-

ske herrarnes företag. Då Hans Wågbals genomög-
nat några af brefven, nedlade han dem åter i asken,

och satte dan tillbaka i vrån. Han begyote der-

efler att posta och jemra sig oj mindre än för»*,

så att alla trodde honom vara en dödssjuk man,

den der icke vidare behöfde vaktas; men om nat-

ten, sedan alla insomnat, tystnade Wågbals med
sin jemmer, steg försigtigt och tyst opp, ,log

asken, samt smög sig med densamma försigtigt at

nr stugan. Derpå begaf han sig inåt skogen, och

sedan kunde ingen mera taga honom fatt. På

detta sätt undkom han, och anlände slutligen val-

behållen med sin brefask till konungen. Gustaf

belönade honom rikligen; men anbefallde honom
tillika den fullkomligaste tystnad. Ingen visste

heller bvarken bvar Hans Wågbals varit, eller

bvart de så plötsligen förlorade brefven tagit

vägen.

Waltla» ttetra» är en socken, belägen vid Dal-

elfven, 9£ mil N.N.O. från Westerås, och tillbår

1 kl. reg. Större delen af socken börer till Wåb-
la härad af Westerås län; men en del dernf sträc-

ker sig in i örbybus härad af Upsala län. Sock-

nen stöter i öster till Tierp och sjöo Temosren,

samt börer i kyrkligt afseeede till Norra Fjerd-

bundra kontrakt. Flera smärre vattendrag, bvilka

omgifvas af kärr ocb sidländta äagar, geooroflyta

socknen. Norrut stryker en bergås, snm begränsar

Dalelfvens lopp, och ntgör en skogsmark, tillhörig

socknen. Rådande jordmån är dels lera, dels moss-

eller mojord. Utom åkerbruk och boskapsskötsel

idkas bär skogsbruk och tjärubränning samt för-

färdigande af trädvaror, äfvensom körslor for de

närliggande jernbrnken. Större gårdar äro: Lind»-

bro, i mtl. säteri; Aspenäå, 2 mil. frälse, beläget

vid sjön Temnaren, ett gammalt gods, bvarest no-

der katholska tiden vnrit ett kloster; samt Pre$ie-

gården, 2£ mtl. krono. Socknen innehåller 107^
hemman, bvaraf 82 J skatte, 10TV krono, samt

lä frälse. Folkmängden är 2,764 på en areal af

47,952 tonni., bvaraf 8,770 äro sjöar ocb kärr.

Adr. Tierp.

Wastla, Yeetru, med Karbenning, en socken i

Norbergs härad af Westerås län, är beläget 5£
mil N.N.V. från Westerås, ocb tillhör 2 kl. kon-

sist. Sjöar, hvariblaod Åmänninyen, samt berg:

ocb skogsmark upptaga en stor del af socknen.

Endast i dalarna är fruktbar jordmån, ocb åker-

bruk kan der idkas; näst denna äro skogs- och
bergsbruk här hufvudnäringar. Jernbruk och stång-

jernsverk finnns bär, som förbruka eget taekjera;

sådana äro: Enyeisberg, Siabach, Ombenmng ocb
TrummeUöerg (se dessa ord). Vid Breakärr finnes

äfven jerngrufvor, som äonn bearbetas. Vid Om-
benning är by. Till byttoraa hämtas malm ifrån

Norberg. Socknen innehåller 9f hemman, bvaraf

7j skatte, j- krono, f frälse. Folkonmmern ar

798 på en areal af 24,138 tunnl., hvarnf 5,500

äro sjöar och kärr. Adr. Avesta.

U&hla» ett härad af Westerås län, beläget vid

gräosen af Upsala län, kring Ternnerens vestra

tillflöden, innefattar större delen af socknarna

östra Wåhla, samt Nora oeh Harbo, äfvensom

hela Huddunge socken. Häradet iannobålier 224

1

hemman, med 7,538 inbyggare på en areal af

152,697 tunnl., bvaraf 11,870 äro sjöar ocb kärr.
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W&blta, Anéen HagiMi son af kommini-

•tern, sedermera kyrkoherden M. Wåblin, föddes

d. 22 Dec. 1731. Efter idkade stadier vid läro-

verken i Linköping, dimitterades haa 1749 till

Upsala akademi, der han snart, såsom en eldig,

flitig och välartad yngling, omfattades med utmärkt

välvilja af sina ryktbare lärare Linné och Rosen-

atein. Den förre utsåg honom att 1766, på ett

af rikets ständer beviljad! offentligt understöd, ge-

nomresa oeh undersöka alla nordiska lappmarker;

men denna resa gick ej i verkställighet, emedan
ban, i anseende till sina kända stora medicinska

kunskaper, vid samma tid förordnades af colleginm

medicoro att förestå proviocial-läkaretjensten i Jön-

köpings läo. Följande året, då ban i Upsala pro-

moverades till medicine doktor, erhöll ban fall-

makt på nämnda syssla, ocb anställdes tillika så-

som Götha hofrätts särskilda medicos. I anseende

till åtskilliga ledsambeter, som i början mötte ho-

nom uti Jönköping, ångrade ban Oera gånger sitt

beslöt att qvarstanna der i orten, ocb sökte såle-

des, samt vann åfven tvenne gånger förslag till

stadspbysici-beställningen i Stockholm, äfvensom

till ett ledigt as&essors-embete i colleginm roedi-

cum; men sedan ban 1765 erhållit fullmakt såsom
assessor med tor ocb befordringsrätt, fattade ban

efterhand mera tycke för sin bosättningsort, ocb

förblef der sedermera beständigt, vinnande allt

större rykte såsom en af de driftigaste ocb skick-

ligaste läkare. Emellertid opphjelpte haa Lindals

brann vid Jönköping nr iråkad långvarig glömska,

upptäckte, undersökte ocb godkände Marendals

brann, öster om staden, samt satte Näfvelssjö

mineralkälla, fyra mil fråa Eksjö, uti vederbörligt

stånd, bvarefter han förordnades till intendent och

brunosläkare vid densamma. Omsider tröttnade ban

dock vid inseendet deraf, i anseende till brunnens

eflägsenhet, bvarefter den också blef mindre be-

gagnad af allmänheten, och omsider alldeles öf-

vergifven. Som trägna göromål försvagat bans

bälsa, nyttjade ban åren 1773 ocb 1775 Medevi

brnnn, bvarunder han, på vederbörlig kallelse,

tillika förestod intendents-sysslan , samt iordning-

ställde det vid brunnen upprättade lasarett. Vid

samma tid föreslogs inrättandet af ett provinssjok-

bus i Jönköping, till hvars organisation han läm-

nade förslag, bvarefter inrättningen kom i gång,

ocb han blef utsedd att bafva inseendet öfver sjok-

vården därstädes. År 1761 kallades han till le-

damot af vetenskaps-akademien, ocb Oera af de

följande åren tjeestgjorde han åter såsom brunns-

intendent vid Medevi. Vid eldsvådan 1790 i Jön-

köping hade ban den olyckan att förlora all sin

egendom, både i löst ocb fast. Han aied den 1

December 1797, till följd af en under en resa

ådragen svår förkylning. Assessor Wåblin var en

i hög grad arbetsam ocb mycket lärd man, samt

i sin praktik ovanligt lycklig, oförtroten och öm-
sint. På egen bekostnad lät ban ofta af trycket

otgifva underrättelser för allmänbeten om gång-

bara sjokdomar, samt vinnlade sig isynnerhet med
ifver om att utreda sammanhanget med den i Sma-
lnad så ofta härjande s. k. dregsjokao, ocb nit

genom tjenlig* model kanna bota eltéf förekomma
densamma. Dessotom bragte ban koppympningen

i gång inom länet, samt bidrog, bland annat, äf-

ven genom sina påminnelser och tttlstyrkanden , att

Jönköpings stad först blef försedd både med skick-

lig kirnrg ocb med examinerad barnmorska. Bland

de af honom utgifna skrifter märkas: Kort under-

rättelse huru éysenteri eller så kallad Rodsjuka val

kännes och botas bör; Beskrifning om Marendals

brunn; Tankar om Jönköpings tdns-lasaretts inrät-

tande; Anmärkningar om Endemiska sjukdomar; Om
blåsesten, m. fl. mindre afhandlingar och embets-

berättelser.

WÄlilln, Clirtetlao, föddes d. 19 Okt. 1761 i

Skabersjö prostgård i Skåne, der fadren var prost

ocb kyrkoherde. Christian egnade sig egentligen

åt den akademiska banan, hvarföre ban först vid

31 års ålder, år 1792 lät prestviga sig, i samma
afsigt som förmått så många akademiska lärare

att ingå i det andliga ståndet, d. v. s. för att, på
grund af sina lärdomsförtjeoster, genast komma i

besittning af ett fördelaktigt pastorat. Denna af-

sigt oppnådda äfven Wåblin snart, eboru icke

genast. Han erhöll väl, samma år han pres t vig-

des, enhällig kallelse till Garlsbamns ocb Asarbms
pastorat, men bvilket förut var bortlofvadt åt en

annan ; men 1795 blef han kyrkoherde i Hette-

stads, Dalby ocb Bonderops församlingar, bvilka

han år 1808 utbytte mot Hosie ocb Vestra Skräf-

linge, då han tillika utnämndes till förste theolo-

gte-adjunkt vid Lunds universitet. Följande året

blef ban professor och tbeologie doktor, samt år

1814 domprost i Land ocb riddare af Norstjerne-

orden. Han dog ogift d. 28 Mars 1829. Wåblin
har utgifvit flera undervisnings-skrifter, bland an-

dra Fäderneslandets Historia för ungdom, bvilket

arbete isynnerhet gjort bans namn bekant i sko-

lorna, ocb var det, som äfven förskaffade bonom
den förmögenhet, ban efterlemnade , och bvaraf

haa anslog en betydlig del till allmännyttiga än-

damål. Han var för öfrigt inom sin enskilda krets

känd såsom ea jovialisk och glad nmgängesman,
och inom sin offeotliga såsom en verksam och

skicklig akademisk lärare.

W&Ia, annex till örslösa, är beläget vid Wenern,

i£ mil V.S.V. från Lidköping. Jordmånen otgö-

res af lera ocb lermylla; ängen är hårdvall. Går-

dar i socknen äro: Wåklaberg Storegården, 2 mt).

frälse säteri; med qvaro otmed gården; samt kyr-

koherde- och kapellans-boställena. Socknen bar

264 invånare på en areal af 1,666 toanl.

VÅldffåUtnlofren. Bland alla den fordon tidens

våldsambeter var ingen så tryckande för den stac-

kars allmogen, ingen så himmelsskriande, som den

högljndt öfverklagade s. k. våldgästningen, bvll-

ken isynnerhet uti konung Erik Låspes tid och den

närmast derpå följande synes bafva kommit till

den böjd, att den nära nog blef alldeles odräglig.

Den både ursprungligen sin grnnd uti den gamla

nordiska gästfribeten, bvilken Asaläran framställde

såsom an af människans bafvaddygder; men en

väseodtNg urartniog skedde, då oti kristendomens

dagar resandes herbergeraade nästan förvandlades
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till en tvungen skyldighet, deo der man ej fick

undandraga sig, och på hvars uppfyllande hvarje

beböfvaode nära nog egdé rätt att packa. Bos
våra äldste förfäder var gästfribeteo långt ifrån

en tong och besvärlig börda, ntan snarare en

lätt och angenäm mensklighetspligt. Bonden, ännu

föga betungad af skatter och utlagor, samt ntan

både tillfälle och behof att afsätta sin gårds

alster, delade så mycket hellre med sig af sitt öf-

verflöd åt vägfarande gäster, som detta ej var

honoro nödvändigt till andra bebof, ocb en lång-

väga gäst i utbyte kunde meddela bonom kår-

komna underrättelser om bvad på andra orter sig

tilldragit. Då voro äfven resor i landet ännu

ganska sällsynta, ty hvar och en trifdes helst

hemma hos sig. Sedan åter, efter kristendomens

införande, en mängd nya inrättningar, andra se-

der och ett förändradt lefnadssätt uppkommit,
hvilka gjorde att resor allt oftare företogos, samt

att de resandes antal var allt större och större,

blef förhållandet belt annorlunda. Gästning af väg-

farande, icke längre en frivillig handling af väl-

vilja, utan en genom lagstadganden påbjuden skyl-

dighet, blef en tryckande börda, isynnerhet för

den fattigare allmogen, som så väl sjelf behöfde

allt bvad han han kunde hafva. Det var numera

icke endast ensamme vägfarande, hvilka någon

gång foro genom landet, samt med fogligbet be-

gärde att blifva herbergerade; förnäme herremän

kommo ofta resande med ett talrikt följe af drän-

gar och hästar, samt drogo öfvermodige ocb trot-

saode in uti allmogens gårdar att gästa. Då drefvo

de bonden ur hans egen bästa stuga, ocb inrymde

sig sjelfva deri, ledde ut hans hästar ur stallet,

ocb insatte sina egna i stället, uttagandes med
våld foder ur bans lada åt dem, ocb nr hans vist-

hus mat för sig sjelfve. Allt det bästa, som i

gården fanns att tillgå, måste i öfverflöd stå de

gästande till tjenst, utan ringaste betalning eller

ersättning. Inga invändningar hjelpte, hotelser och

slag väntade de arme böoderne om de vägrade att

utlämna något, ocb, vapenlöse som de voro, för-

mådde de icke på minsta sätt afvärja det öfvervåld,

hvarmed de sålunda hemsöktes. Ett dylikt förfa-

rande utplånade mångenstädes bos folket alla spår

af den fordna gästfriheten. Derföre bände äfven

med tiden ej sällan, att ensamme resande, bvilka

ej voro i stånd att skrämma sig till herbergc och

med våld taga sina förnödenheter, numera obarm-
hertigt afvisades, buru sent på qvällen de äfven

ankommo, buru svår än väderleken var, och buru

okunnige de än voro om vägen till närmaste gård.

Våldet alstrade bitterhet, ocb uti detta, som uti

många andra hänseenden, voro lidna oförrätter en

orsak till försämring uti allmogens ursprungligen

så ädla sinnelag. Genom den ryktbara Alsnö-

stadgan 1285 upphäfde ändtligen konung Magnus
Ladulås den mycket öfverklagade och för allmo-

gen så tryckande våldgästningen, bvårföre ock
denna stadga kan anses såsom en bland de största

välgerningar Svenska folket åtnjutit af sina store

konungar. Vid strängt straff och fyratio markers

plikt förbjöds då hvar och on, att på sina resor

genom landet, med våld taga sina förnödenheter t

allmogens gårdar, eller fordra fri skjuts, så vida

han icke uttryckligen berättigades bårtill genom

ett af konungen etfärdadt pass. Dristade någon

att icke desto mindre dädanefter begå våldgäst-

ning, ocb sedaa resa sioa färde, tillades den så-

lunda våldgästade bonden rättighet att genera bod-

kaflar uppbåda häradets hela allmoge till sitt bi-

stånd, ocb gripa förbrytaren, till undgående af

laga näpst. På det ett de vägfarande likväl icke

genom dessa stadganden skulle beröfvas alla utvä-

gar att under resan erhålla sina oundgängliga för-

nödenheter, föreskrefs det på samma gång, att

uti hvarje större by en «ärskild gästgifvare skulls

tillsåttas, som egde att bestämma bvilken af bbe-

derne, bvar i sin ordning, borde emot betalning

förskaffa de resande all nödig förplägning. Detta

åliggande fick ingen bonde undandraga sig; men

ingen var dock skyldig att berbergera flera io

tveone personer på en gång. Konungen, äfveosom

alla biskopars, riddares ocb adliga sveneers går-

dar voro dock belt ocb hållet fritagna från all

gästning. Allmogen, som på sådant sätt blifvit

lagligen befriad från den tryckande våldgästningen

välsignade bögligen sia förträfflige konung, sant

gaf bonom af tacksamhet det hedrande t il losraset

Ladulås, såsom den der numera liksom satt lås for

bondens förut så ofta plundrade lada. Emellertid

upphörde dock ej dermed belt och hållet för all-

tid den förhatliga våldgästningen, ehuru den, åt-

minstone ifrån denna tid, då den utöfvades, deek

alltid förblef eo olaglighet. På de följande ti-

derna, då regenteroe ofta nog saknade tillräcklig

makt att upprätthålla ordningen, fortforo ej sällan

de mäktige herrarne att, på sina tåg genom lan-

det, våldgästa såsom förut, icke allenast hos bön-

der, ntan äfven bos ringare landtprester ocb an-

dre, bvilka icke kunde försvara sig. Ännu i Steo

Stnre d. ä:s tid omtalas det horn den vilde och

öfvermodige riddaren Erik Carlsson Wase en qväll

med sitt följe tog in bos en prästman i Söderman-

land, och i hans gård anställde en fullkomKg våld-

gästning, hvarvid han dock blef dråpen af prostens

folk samt någre tillstädeskomne biskopstjeeare ocb

allmogen i trakten, i öfverensstämmelse med det

stadgande i lagen, att hvar ocb en, som vågade

anställa våldgästning, kunde saklöst dräpas. Efter

konung Gustaf I Wasas uppträdande på tbronen,

omtalas i allmänhet icke vidare någon våldgäst-

ning, ntan om en sådan någon gång verkligen

egde rum, betraktades det i likbet med allt ansat

öfvervåld, rån och hemgång, samt beifradas alltid

såsom edsöresbrott af lagen.

WÅmhiie kapell* annex till Mora socken »f

Fablu län, är beläget vid Wåm-ån, en mil aorrst

ifrån Mora kyrka. Adr. Mora.

W&narat en socken i Finspångs härad, är belägen

vid Roxen, 2£ mil V. från Norrköping, ocb tiH-

bör 3 kl. konsist. Socknen är nästan innesluten

af 2:ne åsar mellan sjöarna Glan och Roxen, ocb

bar mestadels bergaktig mark, för öfrigt lerjord

ocb svartmylla. Skog finnes vid de flesta ben-

man. I orten har af ålder varit bergslag, ocb
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vid gränsen mot Risinge socken i norr ligga jero-

grufvor, hvarifrån bästa tackjärnet skall fås i hela

Östergöt bland. Invånarna tros från början hafVa

varit nybyggare från Dalarne, och bibehålla anan

sin urgamla klädedrägt, liknande Mora sockoemäns,

med brona och svarta rockar, samt forskinn. Mån-
ga insjöar finnas bör, af hvilka ören genom en å

står i förbindelse med Glan. Bergsbandtering bar

här drifvits alltsedan 15:de seklet; men blott 2:ne

grufvor hafva på sednare tider varit änder arbete,

nemligen Krokgrufvan, bvarar man vanligen fått

3 å 4,000 skeppund malm årligen, och Sandgru/-

van, som årligeo gifvit omkring 1,000 skeppand.

Orga jerubruk, samt Lada och Hundekulla bergs-

manshamrar äro nedlagda, ödelagda hyttor åro:

Mantorps bytta eller masogn, samt BaIderums hytta

m. fl.; deremot hafva Bobergshyttan och Nyhyttan

på sednaste tider åter varit i gång. Större går-

dar i socknen äro: Göstad, I mtl. frä Ise-sateri,

och Torlunda, 4 mtl. frälse-säteri. På Bestads bys

egor ligger den höga bergsspetsen Hvite Klint, bvar-

ifrån är en vidsträckt ntsigt åt 20 kyrkor. Sock-

nen innehåller 48£ hemman, med 2,060 inbyg-

gare på en areal af 28,720 tonni., bvaraf 3,520

äro sjöar ocb kärr. Adr. Norrköping.

IV&ogis* med Edsvära ock Qvänum, en socken i

Skånings härad af Mariestads län, är belägen l .}

mil S.V. från Skara, och tillhör 1 kl. reg. Mar-

ken är mestadels slät ocb jemn, och tillgången på
skog är föga betydlig; deremot finnas några torf-

mossar att begagna till nödigt bränsle. Åkerbruk

Ir bnfvndnäriogen , men äfven boskapsskötsel lyc-

kas här väl. Gårdar äro: Höberg , ett säteri om
2 mtl., med skog af ek, björk ocb al, bar af

sednaste ägaren, majoren L. Gyllenbaal, blif-

vit betydligt förbättrad t; Stenberga, Staffanshagen,

Stacketorp, Knapegården och Åstorp, alla säterier,

det förstnämnda om 2, de sednare om 1 mantal,

samt det sistnämnda ett fideikommiss inom slägten

Hårleman; dessotom Gtettertorp, j. mtl. säteri. Från

Wånga by bärstammar Wånga-slägten, dit den

Magnns Haraldsson hörde, som år 1522 var biskop

i Skara, och lemnade riket såsom delaktig i West-
göt ha-opprore t mot konnng Gustaf I; han var den

siste katholske biskop öfver Skara stift. Ej långt

från byn ligger äfven Lutnbers hög, der den förste

Westgötbalagmannen, Lomber, skall vara begraf-

ven. Han skall hafva haft sin domplats på heden

Qviskede, i närbeten af gästgifvaregården Algus-

torp, der ett ansenligt domaresäte anno fiones.

Socknen innehåller 54 £ hemman, med 1,405 in-

hyggare på en areal af 12,775 tnnnl., bvaraf 550
aro sjöar och kärr. Adr. Skara.

Wäoaja, annex till Hellestad, är beläget t ^ mil

N.N.V. från Ulricehamn. Marken är stenbnnden

och bergaktig, jormånen sandmylln. I socknen

ligger säteriet Bosendat, om 1 mtl., med vacker

abyggnad. Hemmanen äro 6-}, med 212 inbyg-

gare på en areal af 2,407 tnnnl., bvaraf 175 äro

sjöar och kärr.

W^ngit, annex till Oppmanna, är beläget 3
J-

mil

N.O. från Gbristianstad. Socknen har i allmänhet

skarp och stenig åker, med jordmån af sand, ocb

tillräcklig skog. Wånga by innehåller 5 fa kro-

nohemman, 15 gathos och 4 qvarnar. Karsholms

säteri i österlöfs socken äger bär några hemmans-
delar. Till Beckaskog höra Oretorpen, 3 hemman
krono, jemte qvaru. Socknen innehåller inalles

16-f- hemman, med 2,184 inbyggare på en areal

af 22,240 tunnland, bvaraf 4,280 äro sjöar och

kärr.

Vårbrodd (Anthoxantum odoratom) år ett gräs-

si8 ©' t tget derigeaom, att det ensamt bland Sven-

ska gräsen bar blott 2 ståndare i blomman. Det

förekommer på torra backar i alla rikets delar,

och är isynnerhet nnder torkningen vällnktände.

På lös, med löfmylln blandad jord, såsom mellan

basselbnskar, blir det ofta fotshögt; mea bar van-

ligen blott 1—l^ qvarter böga, men talrika,

glatta och upprätta strån, som oppskjota från en

mångtrådig rot.' Detta gräs ger ett tidigt bete,

år mångårigt, blommar redan i Maj, ocb ger vid

midsommaren mogna frön med håriga, bruna kron-

skal. Nyss inbergadt bö får mestadels deraf sin

behagliga Inkt.

V&rdAsjjetnmlmsieau Uti vårt nuvarande för-

bättrade kalendarium sökes vårdagjemningen och

Påskfollmånen enligt astronomiska uträkningar på
dertill inrättade tabeller; men efter Julianska ti-

deräkningen bestämmes vårdagjemningen oföräo-

dradt till den 21 Mars, ocb påsknyet infaller på
den närmnste nytändning antingen före eller efter

vårdagjemningen, nemligen så vida detta nyets

fullmåne icke inträffar före dagjemningstiden. Påsk-

terminen blir då fjorton dagar efter påsknyet, ifrån

och med nytändningsdagen , ocb påskdagen bestäm-

mes till söndagen efter påskterminen. Uti Caleada-

rinm correctom sökes äfven det närmaste ny intill

vårdagjemningen, bvilken alltid infaller i Mars må-
nad, den I9:de, 20:de eller 2l:sta; sedan uträknas

detta nyets fnllmine, som blir påskful Imåne, och

oästa söndag derefter infaller påskdagen. Skulle ny-

en på hvar sin sida infalla lika långt ifrån vårdag-

jämningen, så år det sednares fullmåne påskfull-

månen; men om denaa fullmåne infaller på en lör-

dag emellan kl. 6 och 12 eftermiddagen, så upp-

skjutes påskdagen en veckn, på det vi ej skola

komma att fira påsk samma dag som Jodarne. För

det närvarande finnes iotet land uti Europa, utom

Ryssland, der Julianska kalendern allmänligen be-

gagnas, och vårdagjämningen derefter bestämmes

såsom ofvanföre omförmäld t är.

WÅrdloge, en socken i öknebo härad af Stock-

holms län, är belägen 6J mil S.V. från Stock-

holm, och tillhör 3 kl. konsist. Socknen gränsar

i norr till Toringe, men år i söder och vester

gräosesocken mot Nyköpiogs län. Genom socknen

stryker en landtböjd, å bvilken finnas jerorna lins-

aaledningar, som tidtals varit bearbetade. Inalles

räknas bär 36 sjöar, ocb socknen är till ej ringa

del upptagen af skog. Jordmånen är efter olika

trakter betydligt olika, och består på de odlade

slätterna mestadels af god lera. Åkerbruk och

skogsbruk äro bär hufvudnäringar, ängsbrnk, bo-

skapsskötsel och fiske binäringar. En betydlig

del af egorna tillhör ståndspersoner. Större gär-
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dar »ro: Ede$fa
}
l\ mtl. rråbe-sMeri ; Bfortiber-

ga, 1 ftitl. frälse-säteri, jemte underlydande
2.J-

mtl. ladagård; WwAaAöinmar, Näsby, Morstaberg
och Siunda, hvardera ett mtl. frälse- säteri, jemte

underlydande lägenheter, det sistnämnda med qvärn,

såg och kalkagn; Långbro, 2 mtl. frälse-säteri

;

Mölnebo, 1 mtl. frälse, med qvarn- och sågverk;

samt Batsberga eller Berga, 1 mtl. skatte rustbåll.

Socknens kyrka är gammal och byggd af gråsten.

Vid stranden af sjön Sillen finnas gamla grafbö-

gar, äfvensora vid Morstaherg och Öster Sätra

lemningar efter borgar. Allmogen synes här i

allmänhet vara välbebållen. Hemmantalet åtgör

43 ^\ form. hemman, hvaraf 6'| äro skatte, 1 ±
krono, 34 1 frälse. Folkmängden är 1,109. Hela

arealen åtgör 20,921 tunnland, bvaraf 3,350 äro

sjöar och kärr. Adr. Södertelge.

Vårdkarlar, eller Valekarlar, kallades for-

dom de, som uti städerna ringde folket i och ar

stadens vård och vakt. Uti förra hänseendet var

man ställd onder stadens beskydd, i det sednare

åter formligen utesluten derifrån. Uti den gamla

Stadslagen, 23 kapitlet Rdsöresbalken , talas det

äfven om "Att ringa folk i vård.*

Yardkasar, forntidens telegrafinrättningar, voro

bofvndsakligen de medel, hvarigenom våra nordi-

ske förfäder spridde kring landet hastigt den oro-

ande underrättelsen, att fiender inkommit i riket,

emot bvilka ofördröjligen bela bygdens allmoge

borde uppbådas, för att, om möjligt vore, åter

ntdrifva de ovälkomne gästerne. När vårdelden

oppflammade på något berg, upprepades genast

detta ofridstecken från berg till berg, då bvar

och en genast framtog sina vapen, samt rustade

sig till striden för fäderneslandet. Derföre funnos

äfven på alla de höjder, der vårdkasarne vanligen

plägade upptändas, stora högar af ris och ved be-

ständigt hopsamlade, och de i trakten närmast

boende voro förpligtade att esomoftast passa på

om någonstädes, från bvad håll som helst, den

hotande eldsignalen förmärktes, för att genast

upprepa densamma. Som några stållen voro isyn-

nerhet utsatta för de fiendtliga anfallen, funnos

der vissa bestämda linier af vårdkasar, bvilka

isynnerhet noga påpassades. En sådan var den

linien, som sträckte sig från inloppet till Mälaren

vid Agnefit ocb det sedermera anlagda Stockholm,

der en stor vårdkase fanns, på det höga Brunke-

bergs sandbacke. Derifrån gafs tecken till vård-

kasen på det höga berget vid det nuvarande lilla

laodtstället Blommensberg utanför Hornstull, der

ännu ett väldigt stenröse utvisar stället. Den när-

maste vårdkasen befanns på det böga berget, som
kallas Kungsbatt. Härifrån signalerades till Wår-
by berget, livarest en ännu befintlig gård, vid

namn Wftrd, i sin benämning bevarar minnet af

det forntida bruket. Sedermera kom den stora

vårdkasen på berget vid Blockholmssundet, och så

vidare från berg till berg uppåt bela Mälaren.

Wardniia, en socken i Kinds härad af Linköpings

län, är belägen 2£ mil S.S.O. från Linköping, och
tillhör 2 kl konsist. Marken är ojemn och berg-

aktig, och rådande jordmånen är lera. På skog

fir brist Flera insjöar finnas bår, bland hvtlta

de största äro: Lilla och Stora Rengen, Jern-

lunden ocb Morken. Ån Stång rinner igenom

dem. Kyrkan är ombyggd år 1796, ocb bar es

altartafla af Hörberg. Den betydligaste gården

i socknen, vid namn Brokind (se detta ord), är

belägen på tvenne af ån Stång bildade bolmar,

med ett utmärkt skönt läge, och bar fordom

varit befastad; Kinda-kanaten (äfven förut be-

skrifven) går derigenom. Aodra betydligare här

belägna egendomar äro: Westerby, 3 mtl. frälse,

äfven högt och vackert belägen, skall fordom

bafva tillhört Bo Jonsson Grip ; Kusebo eller £«se-

boholm, 3 mtl. frä Ise-säteri, bar sednast bort än-

der Westerby; Hambra, 2 mtl. frälse; samt Sax-

torp, 2 mtl. skatte. Vid Stångåns ntlopp i Stora

Rengen ligger Bosholmen , som är bevext med vac-

ker löfskog, och skall bafva sitt namn efter Bo

Jonsson Grip. På frälsehemmanet Koppetorps egor

finnas spår efter en gammal koppargrufva. Sock-

nen innehåller 64 £ hemman, med en befolkning

af 2,320 personer på en areal af 22,911 tunn-

land, bvaraf 4,730 äro sjöar ocb kärr. Adr.

Linköping.

Vardprydoader kallas de serskilda delar ocb

tillsatser vid våra fornnordiska minnesvårdar y som

icke väsendtligen tillhöra sjelfva monumentet, bvil-

ka äfven icke alltid dervid finnas, och stundom

icke heller ursprungligen der funnits. Dessa koaaa

äfven vara alldeles borta, otan att monumentet

derigenom förlorar sitt ändamål, sina bofvodsak-

liga kännetecken ocb sin benämning. Således vid

högar aro ättbällar och fotkedjor m. m. vid sten-

sättningar i allmänhet, central-, vinkel- ocb po-

larstenar vid fotanglar, armar; och vid alla mo-
numenter äro förvårdar, fredsbanor ocb vardaål-

lare icke annat ån blotta vardprydoader.

Wardaberar» en socken i Bankekinds härad; ir

belägen £ mH Ö. från Linköping, ocb tillber 3

bl. pra?b. Är prmbende till biskopsstolen i Lin-

köping. Jordmanen är styf men bördig lera, ock

åkerbruk år bufvudnäringen. På skog är ringa

tillgång. Kyrkan år byggd af tålgsten, ganska

gammal, och skönt belägen på en knlle, nära

stora vägen mellan Lioköping och Westervik.

Dess ofantliga murar intyga, att den fordom varit

ett stort rundt stenhus med åttkantigt torn, san-

nolikt ett vårdbas eller fäste för en jarl, som

tros bafva haft sitt residens på den bär belägna

Wtmarka gård, hvarest lemningar ännu finnas ef-

ter en starkt hvälfd källare till en stor byggnad,

som sannolikt varit jarlasäte; för 4 å 500 år se-

dan har den nuvarande kyrkobyggnaden blifvit till-

byggd och förvandlad till korskyrka. Omkring

kyrkan igenfinnes ännu grunden till en stenvall i

cirkel af omkring f diameter, sannolikt fordom ett

utanverk till det då bär varande fästet. I sock-

nen ligger frälse- säteriet Wårdsberg, om 1 mtl.,

bvarest griftbögar finnas, som tros vittna om stri-

der, som bär förefallit, dels mellan konnag Emund
Gamles söner, dels mellan tvenne prinsar, som

betat Erik, och med bvarandra tiflat om kronan.

Socknen innehåller 39 J mtl., mod 910 inbyggare
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på en »rea! af 5,392 tonni., hvaraf 80 iro sjöar

och kärr.

in/Ardsbere;» els*a> Enligt en uppgift af den

bekante btstorieskrifvareo Adamus Bremensis, skall

efter konung Emond Gammals död ett häftigt in-

bördes krig emellan tvenne prinsar af den fordaa

Yngliagaätten bafva utbrustit, samt slutligen ett

ganska blodigt fältslag bafva hållits vid Wårdsberg
i Östergötbland, ej långt från Linköping, hva rest

de båda fiendtliga krigsbärarna slutligen möttes.

Der säges det att nästan alla de ypperste män nti

bela landet skola bafva stupat, isynnerhet alla

medlemmar af det gamla konungahuset, bvilket

aåledes blef alldeles utrotadt, sedan straxt derpå

äfven de båda stridande prinsarne fällt bvarandra

uti en envigeskamp vid den nära derintill liggande

Kimstads kyrka.

W&rfriiberar kallades nnder katholska tiden ett

nunnekloster, som uti konung Erik Läspes tid,

omkring år 1237, anlades på Pogdön i Mälaren,

och bvilket invigdes till den heliga Jungfru Marias

ära. Det var inrättadt för nunnorna af den stränga

Cistercienser-orden , och bland andra förnäma frun-

timmer bjef äfven den unga Ingrid af FoJkunga-

ätten, den mäktige Filip Jarls dotter, dit iosatt,

samt anses bon bafva blifvit den första abedissa

derslädes. Detta kloster räknades dock aldrig bland

de mera utmärkta.

V&rfrndaaj. Så kallades fordom bär i Sverige

tvenae dagar om året. Den ena var Jnagfru Ma-
rias bebådelsedag , vanligen firad den 25 Mars;

men om samma dag råkade att infalla i dymme)-
veckan, så firades den, enligt en gammal pläg-

sed, i stället om lördagen näst före palmsöndagen,

ett bruk, som för öfrigt äono ia k Hages. En an-

nan Vårfrodag var den så kallade 'Dyre Vårfre-

dag," eller Jungfru Marias himmelsfärdsdag, bvil-

ken, till åtskillnad från den förra, kallades af

gammalt "Mariomesso sidari a surnar," d. v. s.

Dfariemessan, den sednare em sommaren. Den fi-

rades den 15 Augusti, bvilken dag ännu i våra

almanackor bibehåller namnet. Då troddes Jungfru

Maria bafva aflidit, och vid den på samma dag fi-

rade högtidliga messan plägade alla de förmenta

omständigheter noga beskrifvas, som egt rum vid

hennes död och himmelsfärd; likaledes skildrades

ganska omständligt kela hennes Iefnad med många
tal och sånger. Äfven efter lutherska lärans in-

föraode firades denna dagen långe med serskild

godstjenst, då texten till evangelium togs af Lac.

5 kap.

Vårfru-Gillet, äfven kalladt Svenska Manna Gillt,

hade sina stadgar daterade från år 1405, och

var näst S:t Gert rads ock Helga Lekamens Gille

det förnämsta i Stockholm, så väl i anseende till

antalet af sina ledamöter, som sin förmögenhet;

men blef slutligen af någon no obekant orsak så

fattigt, att det af siaa inkomster ej kunde upp-

rätthållas, bvarföre dess åldermao, jemte bisit-

tarne och den förnuftigare delen af bröderne, år

1454 hos erkebiskopen aohöllo, att deras gille

måtte sammanslås med Heliga Lekamens Gille, no-

der samma ålderman och skrå; en begäran, som

äfven samma år bifalls. Vårfru-Gillets hos var

beläget på Skornakaregatan , ocb detta sällskap

skall i By- eller Storkyrkan bafva baft tvenne

altaren, nemligen Vårfru Conceptionis och Vårfru

Visitationis. Se för öfrigt Gille.

WÅrfriiheos» ett annex till Sköfde, är beläget

j- mil V.S.V. från staden. Kyrkan har varit hel-

gad åt Jungfru Maria: deraf namnet. Socknen in-

nehåller 13 hemman, med 372 inbyggare på en

areal af 4,397 tunnland, bvaraf 156 äro sjöar

och kärr.

Warfrnkyrka, annex till Enköpings stads för-

samling, är beläget i Åsunda och Trögds härader,

rondt omkring staden Enköping. Mellersta och

vestra delarna af socknen, omkring Enköpings-ån,

äro mestadels jemna och skoglosa; utefter sjön

och ett stycke inåt landet sträcker sig dessutom

en vidlyftig ängsmark. Åkerbruk är hufvudnä-

ringen. Runstenar och grafbögar visas här på

flera ställen, äfvensom lemningar efter befästnin-

gar vid Ulunda ocb Åbl. De betydligaste går-

darna äro: Boda och Walla, det förra 1, det sed-

nare 2 mtl. frälse-säteri. Hemmaotalet är 53 T̂
form. mtl., bvaraf 15|£ skatte, 6£ krono, 31 J
frälse. Folkmängden är 1,087 personer på en areal

af 16,802 toanl., bvaraf 200 äro sjöar ocb kärr.

V&rfrmkyrkor. Så kallades i allmänhet våra

äldsta nordiska kyrkor, emedan de gemenligeo

voro helgade åt dea beliga modren Jangfru Ma-
ria, bvilken vanligen af folket benämndes nVår
Fru." I Upland kallades ofvea länge en Vårfru-

kyrka af allmogen Vårkdr&kyrka , d. v. s. "Vår

kära fras k>rka.
n

Sådana kyrkor höllos ofta för

särdeles heliga, ech eodast de ståtliga domkyr-
korna fingo med tiden ett större anseende.

VnWfrupesMilfia; kallades ea serskild beskattning,

som öfver hela Sverige en tid utgjordes till un-

derstöd för Wadstena klosterbyggnad. Redan ko-
nung Håkan bada försökt att införa densamma,
eburu den på hans tid icke ville komma riktigt i

gång; men kort efter konung Albrekts uppstigaude

på tbroncn, eller år 1366, tillvägabragle den då

i Rom varande beliga Brigitta, genom sin soo Bir-

ger ocb flera af sine nitiske anhängare bär i Sve-

rige, att Albrekt och Svenska rådet påbjöd, det

b var och en menoiska i Svea och Göt ha riken

skulle årligen gifva eo eller flera penningar till

klosterbyggaaden i Wadstena. Emellertid synes

denna extra beskattning aldrig hafva varit betrak-

tad såsom en ovilkortig ocb laglig utskyld, utan

snarare såsom en frivillig gärd, bvilken räknades

till de då för tiden så mycket prisade
pgoda verk

och gerningar; n
äfven synes den icke beständigt

bafva fortfarit, otan förmodligen efter klostrets

fullbordande ocb invigning alldeles kommit or bruk.

WÄrajÄrda, en frälse-egendom , är belägen i Si-

eaeds socken af Elfsborgs län, bar ett vackert

läge utmed Säfve-åa. Denna egendom blef namn-

kunnig år 1824, dö rånare, den tiden mera ovan-

lige, inbröto sig till dåvarande ägaren doktor

Källman och dess fru, samt illa misshandlade det

ålderstigna paret. På en åker utmed Sä fve-ån

finnes upprest en, mer äo 4 alnar öfver jordytaa,
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hög sten, bvarpå några runor dock icke kunna

upptäckas. — Till egendomen hörer eo mjölqvaro

om 6 par stenar, och en grofbladig såg.

W&rknmlii, aonez till Kiooeved, är beläget i\

mil S. från Falköping. Jordmånen ar bördig, och

åkerbruk är bofvudnåringen. Branstorp, ett fän-

riksboställe Tid Skaraborgs regemente, är bär be-

läget. Socknen bar 358 inbyggare på en areal

af 2,754 tuonl., bvaraf 85 äro sjöar ocb kärr.

V&rtbitare är en insektfamilj med borstformiga

antenner, långa ocb till boppfötter utbildade bakföt-

ter, samt likformiga 4-ledade tassar. De uppehålla

aig helst i bergstrakter, eller på skoggrika ställen

bland gräs och örter, eller i boskar och träd, dit

de uppstiga, för att dölja sig bland blad och qvi-

star. Man hör dem derifrån ofta uppstämma en

enformig såog, som uppkommer genom deras täck-

vingars bastiga vibreriog mot bvarandra, med till-

hjelp af den luft de utandas. Inom Skandinavien

äro tio arter af denna familj hittills kända. Den

gröna vårtbitaren förekommer i hela Europa, ända

upp till mellersta Sverige, der den öfverallt träf-

fas i skogsbackar, bågar och trädgårdar, merän-
dels i träd, buskar eller bäckar. Hans gröna

kroppsfarg är så fullkomligt lik bladens, att han,

oaktadt sin gälla sång, icke lätt kan upptäckas,

och bans långa antenner och skarpa syn underrät-

ta honom äfven genast när fara är å färde. Vid

skördetiden äro vårtbitarne talrikast, de para sig

då uppe i träden, hvarefter den befruktade bönan

nedstiger till marken, för att lägga sina långa

spolformiga ägg i jorden, tätt under densamma.

Föräldrarna dö sedan längre fram på hösten, men
ängarna utkläckas följande vår. Denna insekt är

helt ocb hållet grön, med mörkruna ögon; dess

kroppslängd håller omkring 1 tum, samt 2 tum

mellan täckvingarnas spetsar. Mindre allmän är

den knuthornade vårtbitaren, med antenner, som
äro 3— 4 gånger längre än kroppen, ocb som på

likformigt afmätta afstånd äro likasom knutformigt

uppsvällda. Denna art är blott 6 linier lång, ocb

haller sig helst oppe i bok- ocb askträd. Allmän-

nast af denna insektfamilj är dock den vanliga vårt-

bitaren, hvilken äfven är grön, men nnder gulaktig,

och till storleken föga mindre än den gröna arten.

Denna vårtbita re förekommer i Sverige öfverallt

ända opp till Lappland, och uppehåller sig helst i

det saftiga gräset på ängar och betesmarker, der

de väldiga* bakfötterna sälta honom i stånd att

hastigt och med långa sgrång flytta sig från det

ena stället till det andra; vingarna begagnas bär-

vid till hjelp, men förmå dock ej länge bära in-

sekten. Denna insekt är gräsätande, ocb så envis

till lynnet, alt om man håller t. ex. fliken af en

näsduk intill hans bufvud, fattar han genast tag i

den med käkarne, och håller så envist fast, att

om man rycker till sig näsduken , släpper han än-

dock icke sitt tag, utan låter heldre beta bufvu-

det afslitas från kroppen och följa med näsduken.

Linné berättar i sin Gottlandsresa , att "när bön-

derne bafva vårtor på händerna, bruka de taga

en sådan gräshoppa och sätta vårtan åt hennes

man, då gräshoppan biter sönder vårtan, och der-

uti utspyr en svart, tårande vätska, ton gör att

vårtan förgår." Denna egenskap bar ock gifvit

bela denna insektfamilj sitt Svenska namn. Fram

på senhösten, då frost inträffar, utdö vårtbitarne,

men honan har dessförinnan på något tjealigt ställe,

der jorden är af lösare beskaffenhet, med sin ägg-

läggningsskida borrat ett hål, samt deroti en half

tum under jordytan lagt sina bvita, spolformiga

$88 1 »om följande vår utkläckas till larver.

Wårvlk, annex till Blomskog, är beläget i Wedbo
härad af Elfsborgs län, 4£ mil V.N.V. från Åmål.

Marken är ojemn och stenhanden, jnrdmånen saad-

mylla, med blandning af bård lera. På skog är

god tillgång. Socknen innehåller 13£ hemman,

med 1,125 inbyggare på en areal af 23,166 tunni,

bvaraf 8,350 äro sjöar ocb kärr.

Watliult, annex till Wi 1 1stad, är beläget 6^ mil

S.V. från Jönköping. Marken är bergaktig, och

jordmånen mestadels sandmylla. Vid skattehea^

manet Gulleryd skall en herregård bafva stått och

en grefve bott, som, under ofredstid med Dan-

skarne, nedgräft sitt silfver, hvarefter han sjelf

stupat och gården blifvit förbränd, ocb ingen igen-

funnit silfret. På berget Högåsen i denna socken

synas lemningar efter en borg. Socknen innehål-

ler 12 mantal, med 422 inbyggare på en areal

af 8,44? tonni., bvaraf 420 äro sjöar och kärr.

Wåxtorp, annex till Halltorp, är beläget vid baf-

vet, 2£ mil S.V. från Kalmar. Marken är jemn,

ocb består mestadels af lerblandad svartmylla.

Sandfälten utmed bafsstranden nyttjas till betes-

hagar. Skog fattas. Socknen innehåller 18* hem-

man, med en befolkning af 539 inbyggare på en

areal af 3,749 tunnland, hvaraf 10 äro sjöar

och kärr.

Wtt, annex till Ghristianstad , är beläget i Gärds

härad, \ mil S.V. från denna stad. Åkern är

sandig ocb skarp, men ladogården ocb skogen äro

mera gifvande. I denna socken är nu en stor hy,

kallad Wä, som innefattar 11 hela rustbåll och

2:ne militärboställen. Denna by har fordom varit

en betydlig stad, som inom sig haft flera kyrkor

och kloster. Under Sveoskarnes krig med Dan-

mark har denna stad flera gånger blifvit uppbränd,

såsom år 1452 af Carl Knutssoo, år 1509 af

Svante Sture, samt år 1612 af konung Gustaf 11

Adolf, hvarefter hon förlorade sina privilegier, och

dess borgerskap anbefalltes att flytta till Chri-

stianstad (år 1615). Konung Carl XI hade har

sitt högqvarter år 16??, från Januari till slotet

af Mars. Flera lägenheter i socknen tillhöra dels

Ugerups, dels Åkesholm$, dels Matlethotnu säterier.

Socknen innehåller 24 hemman, med 1,510 inbyg-

gare på en areal af 7,19? tunol., hvaraf 50 äro

sjöar och kärr.

Wttckelo&oej» med Tingsås och Uråsa, en soc-

ken i Konga bärad, är belägen 2| mil S. från

Wexiö, och tillhör 1 kl. koosist. Socknen är 1{
mil lång och J mil bred. Sjöar äro: Åsnen, IM-
hemssjö, FUkestadssjön , Hytten, m. fl. Marken är

ojemn och bergaktig, ocb består mest af saad-

blandad mulljord, men utmarken är bevuxen ned
ljung. Mot södra delen af socknen börjar landet
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Ä tycke af det närbelägna Bleking , och barrsko-

gen afbrytes af löfskog. Gårdar i sockoea äro:

Lidhems säteagård (se Lidhem); Rkeryd, 4 mantal

aiteri, bvarest ett jerobrok fordom legat t men är

oo flyttadt till Tiagsås socken; samt Boaryd, i

mil., bvarest afven år gästgifvaregård. Grondste-

oen till nya kyrkan är lagd af d. v. kronprinsen

Oscar år 1826. Kyrkan invigdes år 1832, och är

55 alnar lång ocb 30 alnar bred, med ett 35 alnar

högt torn; dess altartafla år skänkt af konong
Oscar. Socknen innehåller 50 £ hemman, med
1,944 inbyggare på en areal af 26,846 tunnland,

bvaraf 3,550 äro sjöar och kärr. Adr. Wexiö.

^WKddft» en socken inom Wäddö skeppslag, år

belägen vid Saltsjön, 3 mil N.N.O. från Norrtälje,

och tillhör 2 kl. Reg. Sydvestra delen af sock-

nen är laodfast, ocb genom Waddö kanal, mellan

Baggbos- och Singöfjärdarna skiljd från den långa

ocb smala ön Wäddö. Landets jordmån är dels

lera, dels svartmylla, dels sand- ocb mojord.

Jemte öfriga i denna skärgård vanliga näringar,

idkas bär äfven något bergsbruk , nemligen vid

Ortala, som är jerobrok (se detta ord). Jemte
Wäddö, Häfverö, Bro, Wälö, Frötona och Länna
socknar, samt Norrtelje stad ocb Lyhnodra härad,

bar Ortalagård ifrån år 1648 otgjort ett grefskap

för Lennart Torstensson ocb bans ätt, ända till

konong Carl XI:s redoktioo. Vid bafvet ligger

bär Gamla Grisselbamn, som fordom varit kontor

för postfarten på Åland, blef härjadt af Ryssarne

år 1719, men 175? utbytt mot det nordligare

belägna nya Grissethamn , bvarest no är postkon-

tor, samt tull- ocb gränsbevakningsslation. Vid

Kasberget, invid Grisselbamn, finnes äfven en te-

legraf. Socknen innehåller 96 £ fÖrm. mtl., bvaraf

84* skatte, 3j krono, 8 J frälse. Folkmängden
utgör 2,449 personer. Hela arealen är 32,076
tunnland, bvaraf 1,050 äro sjöar och kärr. Adr.

Norrteje.

'tWåftddtt skeppslag innefattar socknarna Häfverö,

Singö ocb Wäddö, ocb gränsar i söder till Bro

skeppslag, i sydvest til) Lvbondra härad, i vester

till Frösåker, sträcker sig i nordvest bortom Gall-

och Singöfjärdarna, samt i öster till Ålands baf.

Den innehåller 174f bemman, med 4,583 inbyg-

gare på en areal af 68,711 tonni., bvaraf 8,370
öro sjöar ocb kärr.

Yttderbläsor» eller, såsom de äfven benämndes,

Vttderbollar, voro fordom ett slags stora lä-

dersäckar, bvilka Lande uppblåsas med luft, och
bvaraf krigsfolket brakade betjena sig, för att

med deras tillbjelp komma ofver floder eller vat-

tenfyllda fastoingsgrafvar. Konong Erik XIV if-

rade mycket för deras begagnande, och efter hans

åsigt köade dylika alldeles icke ombäras, når kri-

get fördes oti fieodens eget land, så vida eljest

något kraftigt skolie koona oträttas med slotts

ocb fästningars eröfrande. Derföre förordnade baa

ofven, vid ett tillämnadt försök att öfverrnmpla

den befästade staden Halmstad, att tösen sådana

väderblåsor skalle begagnas, samt krigsfolket un-

dervisas i sättet att braka dem, för att med till-

hjälp deraf nattatid gå öfver strömmen , som löper

förbi denna atad.

Väderhatt. Detta besynnerliga tillnamn finnes

oti våra gamla inhemska krönikor ti Ilagd t en Up-
sala konang vid namn Erik, bvilkeo förmodas vara

densamme, som oti de Isländska orkonderna all-

mänt benämnes Erik fimnndssoo, men der aldrig

förekommer under förstnämnda benämning. Tillnam-

net Väderhatt säges bafva blifvit boaom gifvat på
den grnnd, att ban alltid med väder ocb vind

hade eo så afgjord lycka, att bvarthän ban endast

viftade med sin batt, dit blåste äfven genast vio-

dea. Ett minne bäraf påstås af somliga den hatt

af järnbleck vara, som på ett högt berg af en ö
i Mälaren, ej långt från Lofön, finnes oppsatt, ocb

i grannskapet bvaraf den gamla gården Kongshatt

är belägen, som säges bafva fått sitt namn deraf.

Väderlek* Löftens temperator beror hofvodsak-

ligen af jordens olika ställning mot solen, och

som jorden har en dubbel rörelse mot solen, före-

kommer ock en dobbel ändring i temperatureo,

nemligen en daglig och en årlig. Denna jordens olika

ställning mot solen vållar att lofttemperatoren är i

ständigt aftegande från eqvatorn allt npp emot po-

lerna. Till en aftegande värme bidrager dock äfven

ett lands oppböjda läge öfver hafvet, och man har

beräknat, att 500 fots böjd öfver hafsytan föror-

sakar lika stor förändring eller aftagande i klimat

och vegetation som 20 å 25 mils borizontal-di-

stans mot norden: 1,000 fots böjd lika med 40 å

50 mils afståad mot norr o. s. v. Af bvad be-

tydenhet för växtlifvet olika temperatnrgrader må-
ste vara, inses lätt af den gjorda iakttagelsen, att

hvarje växt fordrar ett visst minimom af värme

för sin groning, tillväxt, blomning ocb fruktbild-

ning, ocb det olika för bvarje af dessa momeoter.

Derföre slå alla växter i viss ordning nt efter

hvarandra. Ingen växt gror då temperaturen är

nnder fryspunkten. Sädesslagen gro först vid ?

graders värme, fastän ett groddväxt frö icke för-

lorar förmågan att gro, ens vid den köld, dä

qvicksilfret stelnar. En längre fortsatt värme,

fastän af lägre grad, ersätter bärntinnan icke

heller en högre och kortare. För att våra träd-

slag skola utslå sina löf, fordras 16—20 graders

värme, ocb flera månader kan temperaturen vara

nära 10 grader, utan att några löf utslå. Derföre

utslå buskarna, t. ex. vinbärsbosken, så hastigt sina

löf, emedan de beböfva dertill den jemförelsevis

minsta graden af värme. Asken deremot utslår

sednare. Detsamma gäller om växternas blomning

och fraktsättning. Samma växt ntslår således all-

tid tidigare i sydliga länder än i nordliga: lilje-

konvaljen t. ex., som blommar i Parma omkring den

26 April, blommar ej i Skåne förrän den 22 Maj.

I allmänhet försenas växternas utbildning 4 dagar

med bvarje latitudsgrad mot norden, ocb våren

framskrider omkriag 2J- Sveask mil mot norden

om dagen. Men af icke miadre vigt i ocb för

temperaturens beskaffenhet är, såsom vi redan an-

märkt, ett lands mer eller mindre nppböjda läge

öfver bafvet. Vid en luftsegling fann Gay-Lnssac

temperaturen vid jordeo hålla 21 graders värme,

DeL IV. 45
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vid 25,000 foU höjd knappt 7 grader. Tyd-
ligast ser man deooa åtskillnad, an man nedstiger

från ett fjäll, då man på toppen har vinter, ne-

danföre möter Tåren, längre ned sommaren, oeb
slutHgen i dalaraa finner spår till en redan inträ-

dande höst. En tredje på lufttemperaturens be-
skaffenhet inverkaode bufvudorsak är landets Test-

liga läge mot bafvet. Medelvi rmen är nemligen

i gamla verMen större ju längre man kommer mot
Tester, och i allmänhet verkar bafslnften och grann-
skapet med större vatten, att temperaturen blir

mildare, oeb skillnaden mellan årstiderna mindre

skarp. Vattnet är aemKgen sämre värmeledare än

luften, och denna blir derföre vid bafskustea hvar-

ken så starkt afkyld om vintern, eller så starkt

upphettad om sommaren. Klimatet t ex. i Gö-
theborg, ehuru nordligare beläget, är derföre be-

tydligt mildare än i Wexiö, bvartill deooa sed-

nare stads högre läge öfver bafvet visserligen äf-

Ten bidrager. Orsaken till temperaturens mildare

beskaffenhet i Europas mot Atlantiska bafvet grän-

sande länder, jemförda med de längre österut be-

lägna, bar man funnit deri, att en kall hafsström

går från Isbafvet utåt Nordamerikas vestkust, no-

der det en motsatt från Stilla Oceanen bestryker

den motsatta Asiatiska kusten. Sommarvärmen,
likasom äfven vinterkölden, i östligt belägna trak-

ter är dock betydligt större än i de vestliga Tid

samma medeltemperatur. Så infinner sig äfven

vårvärmen förr i de länder, som gränsa till kon-

tinenten, men deremot seddsre i kustländer. Ett

lands olika sluttning mot norr eller söder bidrager

äfven betydligt till skillnad i temperaturen, i an-

seende till de vinklar, som uppkomma af solstrå-

larnas brytning mot jordytan. Snögränsen går

stundom 1,000 fot längre ned på norra än på sö-

dra sidan. 1 grannskapet af stora fjäll oeb i fjäll-

dalar äro ock förändringarne i temperaturen störst

,

emedan fjällen samla oväder; dock visar sig detta

mera i sydligare länder, än hos oss. — I allmän-

het år Sverige och Skandinavien af alla under

samma latitud belägna länder det af naturen mest

gynnade. I Sverige sås säd äfven ofvaa polcir-

keln; men i motsvarande länder i Norra Amerika,

nemligen länderna kring Hudsons Bay, bar under

samma latitud nästan allt växtlif upphört. Så äf-

ven vid Lena- floden i Siberien, under Sveriges

latitud, är jorden frusen på 60 fots djup, och

upptinar aldrig, annat än på ytan, bvaraf en sv8g

ytlig vegetation uppkommer. — 1 ett land af så

stor utsträckning som Skandinavien, måste dock

naturligtvis temperaturen och klimatet vara be-

tydligt olika. Vid Wardöbus (norra ändan af

balföo) går solen icke under horizonten från den

21 Maj till den 21 Juli, och böjer sig icke der-

öfver från medlet af November till slutet af Ja-

nuari. Vid Torneå är längsta dagen 18 j- timme,

och den kortaste 5 timmar och 54 minuter. Läng-
sta dagen i Lund är deremot 17 timmar 28 mi-

nuter, samt den kortaste 6 timmar 56 minuter.

Vid Nordkap böjer sig luftens medeltemperatur

icke öfver fryspunkten: vid Umeå stiger den till

+ 1,90°, vid Stockholm till + 5,66° , vid Up-

sala tiH + 6°, Tid Gövheborg till + 7,97°, ock

i Lund till + 7,25° (jfr. Ktimai). Ofvaaoea 61 •

börjar qvicksilfret under stränga Tintrar frysa, och

kölden bar då stigit öfver 40°. Vegetationen) på
serskilta orter rättor aig derefter. Ännu Tid Al-

ten, noder 70°, odlaa något koro, men ofvaoom
66° upphör rågen att med fårdel odlas, oeb bvo-

teodlingen upphör innan man uppnått 62°. I Skåne

deremot trifves ännu mullbärsträdet, äkta kastan-

jen och valnötsträdet. En särskild omständighet

utgör för öfrigt jordens temperatur, hvilkeo ej

ensamt beror af luftens, utan på olika ställen år

dels bogre, dels lägre än luftens medelternperetnr.

Jordtemperaturen undergår dock vida mindre för-

ändringar än lufttemperaturen, och på ett större

djup, såsom 20—30 fot, är temperaturen lika

hela året om. För att undersöka jordtemperatu-

ren, begagnar man sig af s. k. goda källor, b vil-

ka komma från ett större djup ur jorden, och

bela året om behålla samma temperatur, hvarige-

nom de äfven bäst utvisa ett lands verkliga jord-

temperatur. I allmänhet aftager jordtemperatoren,

likasom lufttemperaturen, från eqvatorn till poler-

na, likasom från hafsytan mot bergsspetsarna; men
i Europa är jordtemperaturen bögre än löftens

medeltemperatur, äfvensom den öfverbufvud i kal-

lare klimater plägar vara högre än lufttemperatu-

ren. Så är jordtemperaturen vid Nordkap + 2°,

vid Umeå + 2,9°, vid Stockholm + 6,7°, vid

Upsala + 6,6°, vid Sölvitsborg + 8,8° o. s. v.

Wisderatisd 9 en sockeo i Göstrings härad, är be-

lägen 1 mil S.S.V. från Skenninge, och tillhör 1

kl. konsist. Socknen är sammanslagen med det

fordna annexet Harslad. Marken år i allmänhet

jemn, och jordmånen mestadels lera; åkerbruk oeb

boskapskötsel allmogens näringsfång. På många
ställen finnes kalksten, men på skog är blott i

södra och östra delarna af socknen någon tillgång.

Större gårdar äro: Kolboryd och Ltndekullen, hvar-

dera ^ mtl. berustadt säteri. Nära stora lands-

vägen ligger bär gästgifvaregården östad. Sock-

nen innehåller 28 hemman, med 640 inbyggare på
en areal af 2,685 tunnland, bvaraf 210 äro sjöar

oeb kärr. Adr. Skenninge.

Wttderttarna * belägna i bafvet, omkring 4 mil

norr om Uddevalla, och balfannan mil vesterot

ifrån land, utgöra en samling af några hun-

drade klippor och blindskär, på b vilka en mängd
rika skeppsladdningar gått förlorade, och många
tusende menniskolif blifvit spillda (jfr. Qvtlte hä-

rad, bvarutanför de ligga).

Wttdtle» ett härad i Elfsborgs län, innefattar

pastoratet Lundby, eller socknarna Lundby, Skall-

sjö, Lerum, Angered och Bergum. Häradet inne-

håller 163£ hemman, med 6,827 inbyggnre på en

areal af 91,622 tunul., hvaraf 14,767 äro sjöar

oeb kärr. Tillsammans med Flundre, Ale Bjärko

och Wäne härader, utgör Wädlle härad en dom-
saga.

*/ttrnad«ln<li**triea , utöfvad i enskilda bushåll

inom laadet, har på sednare tider utmärkt sig så-

som den förnämsta och vigtigaste bland alla i ri-

ket idkade basslöjder. Enligt de till kommers*
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fcettegittm Ma Wenersbergs Ho inkomna uppgif-

ter på qvnntftaten af i nämnda ort åstadkomna och
•fstämplade samt tiil andra delar af riket förpas-

sade väfaader, tar Ullverkniafen i medeltal ut-

gjort omkring följande belopp:
Alnar.

Af bomollsväfoader 5,310,000

M linneväfnader 120,000

„ blaggarnsväf 700,000

„ vadmal och andra ylletyger 1,000,000

„ väfoader af diverse blandadt slag . * 10,000

7,140,000
bvartill komma:

Band diverse slag . . 1,500,000 alnar.

Dokar 700,000 st.

Täcken, mössor och

tröjor 50,000 d:o

Strumpor och vantar . 60,000 par.

Utöfver bvarje orts eget behof bar

dessutom i enskilda bushåll inom de öf-

riga läoen blifvit förfardigadt, samt

otoro orten försäodt i medeltal omkring
nedanstående aatal alnar:

I Heraösands län, lärft, 6nare och
gröfre 320,000

„ Gefleborgs län, gröfre lärft och bol-

etervéf 2,200,000

„ Halmstads lån, ylle- ocb linneväf . . 130,000
„ Jönköpings län, ylle- ocb linneväf . 50,000
„ Nyköpings län, bufvadsakligea ylle-

väf 20,090

„ Mariestads län, linneväf 15,000

„ Wesiö län, linne- ocb bomollsväf . 12,000

„ Linköpings län, ylle- ocb liaaeväf . 13,000

„ Wisby län, ylleväf 10,000

„ Kristianstads, Kalmare, Götbeborgs,

Jerotlands ocb Westerbottens lin,

tillsammans 30,000

Summa väfnader 10,000,000.

Väfnadsfabrikationen såsom busslöjd bar således på
de sedoare åren bögst betydligt Ökat sig, då den,

enligt officiella uppgifter, år 1834 endast uppgick

till något öfver 6,000,000 alnar. Dereroot bafva

bomulls- ocb linneväfnadsfabrikerna under samma
tid något minskats till antal ocb arbetare, men
deras tillverkningsvärde åter något stigit, ocb bar

detta i medeltal utgjort omkring en balf million

K:dr banko, eller något deröfver, årligen.

Wttfverasiiial*, annex till Roxlösa, är beläget

vid Wettern, 1 £ mil S.V. från Wadstena. Om-
berget upptager en del af sockaeo. Jordmånen
består af svartmylla ocb lerblandad mylla. Ängen
ar knapp, ocb skog saknas. Åkerbruk är hufvud-

aäriugen, dernäst fiske i sjön Tåkern. Vid Tå-
kerns vestra strand ligger kyrkan, som är gaoska

gammal. Gästgifvaregården Nyby är bär belägen.

Utmed sjön Tåkern ligger ocb Wdfoertunda Norr-

gård, ett kroooskatte-rustbåll, med qvaro. En
bålsokälla vid Norra Djursledet bar med fördel

blifvit nyttjad mot rbeumatismer, utslag ocb ma-
skar. Socknen innehåller 10 J hemman, med 348

inbyggare på en areal af 4,420 tunnland, hveraf

050 äro sjöar ocb kärr.

Vålajmbvef: Så kallades fordon ett slags pass,

innehållande rättighet till fri resa genom hela lan-

det, hvilka konungarna utfärdade för sina atakic-

fcade einbete- ocb tjemtemaa. Ifrån äldsta tider

bada det varit sedvaeligt, att alla bad, som foro

i konongeos eller kronans ärenden, skatte öfverallt

dit de kommo ega att erhålla fri förtäring ocb
skjuts under hela resaa. Som emellertid denna deras

rättighet missbrakades af många enskilda vägfaran-

de, så påbjöd slutligen keneng Jobon III, att kra-

nens brefbärare skalle, till skillaad från andra,

medföra ett så kalladt "Vegabref," bvartill konung

Carl IX sedermera gaf dem s. k. "brefdragarebric-

kor, med utsatt tecken, bnru många bästar inne-

bafvarea hade rätt att begagna.

Vl&ejssfrltU Öfverfaller man åsman å allmän vig,
eller gata, med högg ocb slag, eller baggar

ocb bryter sönder vägfarande mans resetyg; bote

40 daler för fridebrotÉet, ocb för slagsmålet efter

)*gt gälde ock skadan åter. Ropar ocb skriar

någon af öfveréåd på allmänna vägar, gator och
gränder, eller någon med ord eller å annat sött

förolämpar, bote 5 daler, hälften till aagifvaren

och hälften till de fattiga, äadå att ingen skada

skett. Uppbäfver eller förderfvar man allmänna

broar, kastar kull milstolpar, milstenar, eller an-

dra märkes, eller verk, som till allmän nytta eller

prydnad appsatte äro, bete 40 daler ocb skadan

åter. Oroar man nostiljoe ocb ej lemaur honom
balfva vägen, då baa genom bmseiog i postbor-

fiet gifver sig tillkänna, bote 10 daler.

Vaicli&IHiin*. Allmän landsväg skall vara 10
aftnar bred emellan diken; der baa redan är 12

alnar bred, skall baa så vid makt fafrHas. Väg till

kyrka, qvaro ocb byskall vara alnar. Vägarnas

lagning ocb grusning skall verkställas från vårens

början till d. 1 Juni, samt vägsynerna vara verk-

ställda till d. 14 i samma månad. Allmän vinter-

väg öfver sjöar ocb mossar skall bvarje by för

sina ägor utstaka. Försummas plogaiag ocb skott-

ning vid inträffande snöfall, höte bvarje delägare

i ploglag för bvarje gång 3 R:dr 16 ak. b:be. Ar-
tiga afgtfterna för väghållning nppgingo år 1842
för hela riket inalles till en summa %f 923,172
R:dr b:ko, bvaribland 870,635 för laodet och

52,537 för städerna.

Wååaj- ock vmtteDbysjsjime1e4e>rpeei). Under
den 6 Augusti 1841 uppdrog Kongl. Mnj:t åt an

tills vidare förordnad förvaltning, benämnd "Sty-

relsen för allmänna väg- ocb vattenbyggnader,1*

att uader obefens för civil-departementet inseenda,

handlägga tekniska ocb administrativa ärenden, an-

gående I) Anläggningar ocb förbittringar af ka-

naler, slussar, vägar, broar, färjor, samt andra

vatten- ocb landtkommonikatiooer; 2) hamnbygg-
nader ocb maddriogar; 3) strémrensningar; ocb 4)

arbeten för beredande af större odliugsföretag,

medelst ntdikningar eHer aftappningar af sänka

trakter och sjöar. Samma dag utfärdades äfven

en särskild nådig instruktion, bafvudsakligea af

följande innehåll: De nbi förestående fördelning osn-
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förmälda allmänna arbeten indelades ytterligare i

tvenne bufvudklasser, nemligen: a) De, som ge-
Dom särskilda kongl. resolutioner hlifvit åt bolag,

menigbeter eller enskilda personer upplåtna, men
i mer eller mindre mån med allmänna medel eller

serskilda förmåner understödda, mot vilkor, att

till det allmännas nytta oeb begagnande vidmakt-

hållas; samt b) de, b vilka helt och hållet på sta-

tens bekostnad och genom dess myndigbeters åt-

Järd blifvit verkställda, eller äro noder o tföraode.

. arbeten, börande till första klassen, skolie sty-

relsen ega att otöfva ett kontrollerande inseende

sålunda, att de af Kongl. Maj:t fastställda vilkor,

i afseeode å statens ocb det allmännas derunder

beroende rätt, varda iakttagna, att några väsendt-

liga förändringar mot fastställda planer icke utan

anmälan ocb vederbörligt tillstånd må ega rom,
samt att binder ocb oppebåll i kommunikationerna,

genom ofullkomliga anstalter, eller icke i rätt tid

företagande reparationer, eller underlåtna mudd-
rings- ocb rensningsarbeten , icke må uppkomma.
Utan att ingripa i den speciela förvaltning, som,
enligt de för hvarje sådant företag utfärdade re-

solutioner ocb antagna reglor, på serskilda bolag

eller valda direktioner ankomma, skulle styrelsen

alltså ega att, dels i rådgifvande egenskap lemna

biträde, då sådant af vederbörande begärdes, dels

såsom kontrollerande bos Kongl. Maj:t i underdå-

nighet anmäla bvad i ett eller annat afseende, ef-

ter en allmän plan för rikets samtliga väg- och

vatten-kommunikationer, med hänsigt så väl till

handelns, sjöfartens ocb öfriga näringars förkof-

ran, som till rikets försvar, må finoas befordra

ändamålet, ej mindre med bvarje företag serskildt,

än den allmänna arbetsplanen i sin helhet. Med
arbeten, hörande till andra klassen, egde styrelsen

omedelbar befattning, i afseende så väl å utfö-

randet af fastställda planer, samt förvaltandet och

redovisandet af dertill anslagna medel, som å an-

läggningarnas underhåll ocb ändamålsenliga begag-
nande, i följd hvaraf de dervid anställde tjenste-

män ocb betjente skulle itå under styrelsens lyd-

nad, samt dertill börande förråder ocb öfriga till-

gångar under hennes inseende. För alla allmänna

väg- ocb vattenbyggnader, sådana inbegripna, som
genom enskildas försorg ocb på deras bekostnad

utföras, men äro af den allmänna beskaffenhet,

att Kongl. Maj:ts nådiga bifall ocb fastställelse till

deras utförande erfordras, skulle kostnadsförslag

med dertill börande ritningar granskas af styrel-

sen, som sedermera både att, med utredande af

företagets ändamål, alla handlingarna jemte arbets-

planen till Kongl. Maj: t i underdånighet öfverlem-

na. I afseende å bestyren med allmänna väg- ocb

vattenbyggnader, samt vården om dertill börande

anläggningar, indelades riket i 5 distrikter, nom-
ligen: a) Norra distriktet, innefattande Norrbot-

tens, Westerbotteos, Westernorrlands , Jemtlands

ocb Gefleborgs län, östra delen af Stora Kop-
parbergs, jemte Upsala ocb Stockholms lån; b)

mellersta distriktet, bestående af Pilipstads bergs-

lag, vestra delen af Stora Kopparbergs län, till

ocb med Barken och Siljans kanal, samt Örebro,

Westerås oeh Nyköpings län; c) östra distriktet,

utgörande Linköpings, Kalmare, Jönköpings och

Skaraborgs län; d) vestra distriktet, bvartill hör-

de Götbeborgs och Bohus län , Elfsborgs oeh

Carlstads län, med undantag af Pilipstads bergs-

lag; samt t) södra distriktet, innefattande Hal-

lands, Kronobergs, Malmöbus, Kristianstads, Ble-

kinge ocb Gottlands län. Styrelsen för vag-

ocb vattenbyggnader bestämdes alt otgöras af:

1 cbef, under namn af öfver-direktör, biträdd

af 1 bureau-chef för de tekniska göromalen,

samt 1 kamererare för de kamerala ocb kan-

aligöromåleo. Under styrelsen lydande 5 distrikt-

chefer, anställda i landsorterna, en för bvartdera

distriktet. Under den 22 December 1851 försig-

gick en reorganisation, då med bibehållande buf-

sakligligen af alla förutvarande bestämmelser, en

särskild Väg- och Vattenbyggnads-Korps , till sin

form militärisk, ehuru stående under chefens för

civildepartementet öfverinseende , inrättades, be-

stående af 1 öfverste ocb chef, 1 öfverste-löjt-

nant, 5 majorer, samt ett obeståmdt antal kap-

tener och löjtnanter.

IVMaieJOfOFBe , ett jernbruk i Hvitsands socken

af Wermlands län, har 4 härdar ocb 1800 skep-

pand privil. årligt smide af köpetackjera , bvaraf

hammarskatt utgöras med 18 skeppund. Knipp-

jerns- ocb spiksmide samt ståltillverkning drifves

bär äfven. Bruket skeppar på Götbeborg. Dess

ägare är A. Lyrbolm.

WKajvlaare. Den lappman, som åtager sig att i

fjellen vara vägvisare för resande, men öfvergif-

ver dem eller bortrymmer af argbet eller ondska,

skall straffas med 30 par spö eller mindre, om
bans kroppsstyrka så svårt straff ej uthärda kan,

ocb det, oaktadt ingen skada sker; men om den

resande omkommer genom bans förvållande, skall

han gifva lif för lif

.

VttajvÄrda, cicborie (Gicborium Intybus), år ea

ört, som tillhör Syngenesisteroas klass, ocb växer

vid vägar ocb på åkerrenar i södra Sverige. Den
har en mångårig, nästan tapplik rot och klart

ljusblå blommor. Sirad, utsilar örten en bitter,

bvitaktig saft. I spädt tillstånd, äfvensom till

grönfoder, ätes växten gerna af kreaturen, och
berömmes såsom mjölkgifvande. Den trifves bäst

på kalk- eller mergelbaltig jord, och odlas i Tysk-
land för sina rötter, som användas till kaffe-sur-

rogat.

Wähnerinsn, P» Genom ett testamente af

kamreraren P. Wäbnerman inrättades år 1712 ett

stipendium, med fond af 12,000 daler koppar-

mynt, bvars ränta sex stipendiater, belst af te-

stators slägt, som studera antingen vid Garlstads

läroverk eller vid akademien, äga att tillgodo-

njuta. Ynglingar, som vid gymnasium visa fallen-

bet för ocb applicera sig till ekonomiska veten-

skaper, äga härvid företrädesrätt, och kunna jem-

väl erbålla tillökning i sina innebafvande stipendii-

rum. Kapitalet uppgick år 1844 till 8,782 R:dr

42 sk. 10 rst. banko.

Yållffttrande Vruatlsntnere-Sttllafeap. Den

under detta namn i Stockholm stiftade föreoiegea
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igde viå 1848 års slit en räntebärande fond af

10,447 R:dr 36 sk. banko. Under årets lopp både

influtit eo samma af 1,684 R:dr 29 sk., bvaremot
utgifterna uppgått till 1,558 R.dr baako.

IVeiliBeje» med Kattarp, en socken i Loggade
härad af Malmö läo, är belägeo vid hafvet, t|
mil N.N.O. från Belsingborg, ocb tillhör 2 kl. reg.

Bfarkeo är jema, med jordmån af sandmylla, un-

derbäddad af sand, ocb på några ställen af gal

lera. Skog finnes till bosbebof. I socknen ligger

Högla fralse-säteri, om 3f rotl. (se Rögtä). Sock-
nen innehåller inalles 31 J| mtl., med en befolk-

ning af 1,022 personer inom en areal af 7,059
tonniand, hvaraf 4 äro sjöar och kärr. Adr. Eo-
gelbolm.

WllUmr, annex till Helsingborg, är beläget f mil

O.S.O. från nämnda stad. Marken är mestadels

jemn, och rådande jordmånen ömsom lera, ömsom
sand. På skog är ringa tillgång. Socknen inne-

håller 13 J bemman, med 446 inbyggare på en

areal af 2,638 tonni.

VttndekÄpa. Detta tillnamn gafs af allmänbe-

ten åt en af Johan III» på hans sedno re tid ofta

begagnade ocb mycket inflytelserike rådgifvare,

den för sitt föraktliga lismeri, sin grofva egennytta

ocb beständiga ombytligbet beryktade Olof Sver-

kersson. Han finnes äfven bafva blifvit kallad än
Olof Elfkarl eller Olaos Potomander, såsom född i

Elfkarleby, än af protestanterna Olof Perkelsson,

emedan ban nppsatt en skrift till lithorgiens för-

svar. Tillnamnet Vändekåpa fick han egentligen

för sitt vacklande mellan konong Sigismond ocb
hertig Carl. Sedan ban genom sin opålitlighet

slutligen förlorat allt anseende bos båda partierna,

tillbragte ban en torftig ålderdom bland de lands-

flyktige Svenskarne i Poblen. Sonen blef spögobbe
i S:t Clara kyrka oti Stockholm.

Vttnderot, äfven Vetamsrot eller VendeUrot (Va-

leriana), en ört af 3:dje kl., ordn. enqvinnade,

förekommer i hela Sverige på foktiga ställen.

Bladen äro parbladiga, med bvita ocb rödlätta blom-

mor i en opprepadt tregrenig vippa. Örten kalla-

des fordom äfven Katteleka, emedan kattor, serde-

les mot oväder, geroa vid den plägade oppebålla

sig, samt äfven Stämyräs, i anseende till sitt rykte

såsom blodstillande. I flora landsorter bar denna

ört varit nyttjad mot åkommor bos boskapen,

och anno oftare ansedd som ett medel emot troll

ocb trolldom. Bland annat lärer fordom varit van-

ligt, att, då onga menniskor skolie ingå äkten-

skap, brndgommen på bröllopsdagen bar några blad

af denna växt i sina fickor, eller mellan uppsla-

gen, för att genom dem äga likasom eo talisman

mot elfvor, som, enligt allmogens tro, standom

byste afnnd mot ungt folk, som ämnade gifta sig.

Wttne* ett härad i Elfsborgs län, innefattar 7

socknar inom 3 pastorater, nemligen Wenerxborg

med Wassånda, Naglem och Ryr samt Tunhem,

Björke, Åsaka ocb Gerdbem. Häradet innehåller

185 1 bemman, med 10,871 inbyggare på en areal

af 98,356 tunnland, bvaraf 6,215 äro sjöar och

kärr. Tillsammans med Flondre, Wädtle, Björke

och Ale, utgör Wåne härad en domsaga.

HWae eller VÄno httrad, ett kontrakt inom

Westergötbland , innefattar en mängd socknar, så

väl inom Elfsborgs, som Skaraborgs län, nemligen

hela Wäne härad med staden Wenersborg, hela

Bjärke hårad, jemte de inom Skaraborgs län be-

lägna socknarna Tengened med sina annexer, Så-

restad med annexer, Flo med Ås ocb Sabl, Främ-
mestad med Bäreberg, samt Näs. Af dessa pa-

storater äro 3 konsistoriella, 4 regala ocb 1 pa-

tronelit. Folkmängden i bela kontraktet nppgår

till 26,967 personer.

WHnge, med Läby, en socken i Ulleråkers bärad,

är belägen 1 mil V. från Upsala, ocb tillhör 2

kl. konsist. Igenom socknen flyter Låby å, med
sidländta stränder af bördig lerjord. Åkerbrak är

hofvudoäringen. Gårdar i socknen äro: Brunna,

1 mtl. frälse-såteri , förr tillhörigt ärkebiskoparna

Troil ocb Rosenstein; Bårby , 3 mtl. berostadt sä-

teri; Kiel, 1 | mtl. berostadt säteri; samt Fiby, 3

mtl. fralse-säteri, som disponeras af ärkebiskopen,

på tjenstens vägnar. Socknen innehåller 38 \ form.

mtl., hvaraf 16£ skatte, 7| krono, 14 £ frälse.

Folkmängden är 814 personer. Arealen 10,761

toooland, bvaraf 285 aro sjöar ocb kärr. Adr.

Upsala.

Vftnllft* är nti målarekonsten ett konstuttryck,

som användes ömsom på sjelfva ämnet ocb dess

behandling, stondom äfven på koloriten, då den

finnes vara behaglig för ögat, eboro deraf icke

följer, att densamma, strängt taget, efter alla

konstens reglor, är follkomligt god.

Wttnnlia» en socken i Westerbottens 1:sta fög-

deri, är belägen vid Umeå elf, 2 mil V. från

Umeå, ocb är regalt. Wännäs by är belägen vid

Windel-elfven, belt nära den pookt, der denna

förenar sig med Ume-elf. Orten bar ett behagligt

läge, ocb rika sädesfält ocb ängar framskymta

bär ocb der mellan skogsbergen. Socknen inne-

håller 12 J oförm. mtl., med 1,425 inbyggare.

Adr. Umeå.
Vttpnare, eller svenner af vapen, kallades den

lägsta klassen af adeln oti fordoa tider. De be-

nämndes på latin Armigeri. När kardinalen Nico-

laos Albanensis på Linköpings möte år 1152 ut-

verkade förbod et för bela allmogen att beständigt

gå beväpnad, blefvo adeln och tbignarmännen de

enda, som hade rätt att bära vapen. Häraf opp-

stod deras benämning "män af vapen/ Dessa väp-

nare böra ingalunda förblandas med de så kallade

vapendragare, hvilka förde riddarnes ocb väpnar-

nes sköldar oti torneringar ocb eljest, ehoro båda

finnas bafva blifvit kallade för Armigeri eller

Ecoyers. Under konong Magnos Ladolås begynte

väpnare stadga sina sköldemärken, på det den ena

slägten skulle kanna skiljas från den andra, eme-

dan värdigheten var ärftlig. De betäckte då vap-

net med en öppen tornerhjelm, hvaremot de all-

männa frälsemännen förde en sloten bjelm. Eboro

redan Magnus Ladolås gjorde skilnad på väpnare

ocb simple frälsemän, blefvo desse likväl i det

följande esomoftast förblandade. Skilnaden upp-

hörde äfven slutligen alldeles, när under Unions-

tiden adelsbref kommo i bruk. Så väl riddares
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soin <vmpeares gårdar, — de egwtltga säterierna,

hvilka aldrig oasbyUe jordnator, •ro i oeb för

sig sjelfva fria från arla kronebesvär och räntor,

uvaremot de allmänna frälsemannens gårdar endast

genom rosttjänsten befriades fråo skatt. £mellan
riddare och väpnare var fir öfrigt skilaaden ej

särdeles stor, ebnru de förra ansågos bafva en

fcögre värdighet, ocb boro berrenamn, riddarekedja

och gnidsporrar, men *de sedaare icke. De fordom

så kallade "knåpar" voro i sjelfva verket iageo-

ting annat än väpnare, som lefde på sina gods,

utaa att eftersträfva titlar, enheten eller férla-

ningar.

Wttrals«**ii var ett gemsborn, med bvilket fäber-

darae inom Skytts bärad i Skåne plägade vara

utrustade, ocb derpe inöfva sina hornlåtar, bvar-

med de standom äfven gingo omkring i byarna,

for att roa folket Någon gång sågs en sådan då

taga plats midt på gården, med ett ämbar vatten

bredvid sig, för att deri neddoppa instrumentet,

si snart någon paus tillät det.

Wrdnhovp benämndes på 1600-talet ett slags tea-

traliska föreställningar, hvilka ofta brukades vid

några stora högtidligheter uti de förnämare husen.

En dylik mycket lysande och på sin tid vida be-

ryktad tillställning var det syoaerligen präktiga

värdskap, som drottning Christina, ett "par år före

sin tronafsågelse, lät uppföra på det kungliga slot-

tet i Stockholm, då fältherren Jakob Kasimir De

la Gardies bröllop med den sköna boffrökea Ebba

Sparre der firades. Vid detta tillfälle föreställde

värdskapet, huru drottningen ocb bela hennes bof,

klådda till herdar ocb berdinnor, emottogo ett

högtidligt besök af alla de Olympiske gadarno och

gudinnorna.

VKrdttrean Äfven andra varnvärden an myntade

metaller begagnades till bytes- ocb betalningsme-

del bos alla Germaniska folkslag, samt således

jemväl bos nordens gamle inbyggare. Bristen på

behöfligt myntkapital både till följd, att sådana

s. k.
p
Värdören" länge fortforo att i detta hän-

seende vara i brak, och, ställda i afseende på

värdet i jämförelse med myntade penningar, se-

dermera af sjelfva lagarna förklarades vara, efter

fastställda belopp, follgiltiga motsvarigheter till

dessa, vid betalning af böter ocb annan gäld.

Detta bruk, allmänt bos de Germaniska ocb Nor-

diska folken t äldre tider, utgör således ett vig-

tigt moment i det äldre penningeväsendets hi-

storia, bvarföre en närmare framställning af det-

samma, hvad norden angår, förtjänar all uppmärk-

samhet. Angående ifrågavarande ämne, innehåller

den Isländska s. k. Grågåsen mera omständliga fö-

reskrifter, än de öfriga nordiska lagarna. Den

skiljer de värdören, hvilka såsom betalningsmedel

fiogo begagnas, nti tvenne klasser: den ena inne-

fattande sådana, som bruket tillät att vid betal-

ningar använda efter frivillig öfverenskommelse;

den andra sådana, som en fordringsegare ovilkor-

ligen måste emottaga i betalning efter å dem ge-

nom lagen fastställda pris eller sätt för bestäm-

mande af priset. De förra benämnas "Gripir/' de

sednare. "Lögaura," och voro dessa upptagna på

det al kallade "Fiarlagmaaaa,' i. v. s. ea på al-

tinget uppgjord förteckning ocb värdering på ea

mängd lösören, åt bvilka karaktären af laga be-

talningsmedel tillerkändes. Om de förra sagas:

"Mycket gäldas genom laga värdörea (i Lögaurem);
dock är äfvea lofligt att gälda med annat gods.

Sådsat gods skall dock ej vara mindre till värdet

än minst två öre. Det skall ock vara utan fals

ocb Bård, äfvensom bvardera, så väl den som
emottager, som den, bvilken skall betala, må var-

dera godset till fulla ören." De på fiarragmaana

upptagna laga värdören (lögaura) utgöra en gan-

ska lång lista. Hufvudslagen äro: guld, braadt

siifver, jern ocb jerakittlar, liar och skåror, vad-

mal, nytt lärft, Engelskt lärft, fårull, hvar-

jehanda till klädedrägtea börande prydnader och

persedlar, vax, djursbodar, hästar, boskap ocb

andra lefvande, större ocb mindre, matnyttiga bas-

djur af flera slag. Uttrycken för dessa väréerees

laga pris hänföra sig till tvenne räknesätt, hvilka

böra till egendomligheterna af våra förfaders äld-

sta samhällsbruk. Det ena var räkning efter "hun-

drade" (antingen af tio tiotal eller tio tolfter), det

andra efter s. s. "kugildi" (af ku, ko, ocb eaim,

värde). Ett silfverbundrade svarade emot fyrabuu-

dratjngo alnar vadmal, då vadmal länge råkaades

såsom ett lika allmänt betalningsmedel som siifver,

så att det gafs ett vadmalshnndrade ocb ett silf-

verbundrade. Ett vadmalsöre betydde ursprungli-

gen sex alnar vadmal, ocb detta utgjorde i lag-

öresberäkningen en enhet, ocb fyra öre vadmal

svarade länge emot ett öre siifver. Kugildi äter

var den nppskattningsgrund, efter bvilken isynner-

het de laga betalningsmedel värderades, sons be-

stodo af lefvande kreatur. Detta kugildi, eller

kovärde, utgjorde härvid en enhet, ocb synes i

värde bafva motsvarat ett vadmalshnndrade, samt

i följd deraf fem öre siifver, efter jemförelsebe-

räkoing. Bvad nu Sverige angår, var ock bar

vadmalsöret ocb värdeuppskattning i förhållande

dertill i äldsta tider allmänt gängse, ehuru spår

deraf redan äro sällsynta i våra landskapslagar, i

hvilka räkning efter mark och öre deremot all-

männeligen blifvit tillämpad. Ett så beskaffadt

spår återfinnes emellertid i östgötbalsgen. I fråga

om dråp, begånget af fri man på träl, ocb om
träls lösen ur tråldom, i bvardera af hvilka fall

saken gällde tre mark, såges nemligen der, att

tre vägna marker svarade mot tre marker vadmal,

bvaraf tolf alnar beräknades på öret, ett förhål-

lande, som likväl bvarken öfverenstämmer med det

på Island, eller med det allmänna Norrska. En

mark siifver motsvarade alltså i värde 96 alnar

vadmal. Om det bår afsedda vadmal förekommer
dessutom dea anmärkning, att det skalle vara två

bänder bredt, ocb torde det nppgifna olika antalet

på ett Öre mot det Isländska måhända bär ocb i

de Norrska lagarna kunna förklaras genom anta-

gandet af olika bredd-dimensioner. Om vadmals-

öre förekommer ock något i stadgan af år 129?

om afgifterna till presterskapet i Hälsingland. Eo

så beskaffad allmänKgen bestämd räkne-enbet, som

det Isländska kugildi , igenfinnas val icke i de åM-
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sta Svenska tegarna, men dook flera bevis derpå,

att bär, likasom oti bala den öfriga norden, och

bas de Syd*£ermantsku folken, aaéra laga värd-

oren, jemte myntade metaller, fingo såsom lagliga

betalningsmedel begagna», östgölbalngen erkänner

i detta hänseende, utom vadmalen, såsom sådana

medel oiar ocb kor, bvilka här kallas "nytia nöt,"

samt svarade fyra sådana oxar, som tre år dragit

oket, oca fyra sådana kor, som burit tre kalfvar,

mot tre vägna mark (marker silfver), eller sex

marker penningar, ocb således en ko eller oxe mot
balfannan mark penningar. Om spannmål uppgif-

ves, att en balfspann korn kunde betalas med fyra

penningar, ocb då Ig Götbiska penningar gingo

på en ört og, samt bögst sannolikt är, att en

spann utgjorde en fjerdedels toana, skalle i följd

bäraf en tunna hafva motsvarat två örtugar. Ibland

de egentlign Svea- lagarna erkännas likaledes laga

vårdören såsom fullgiltiga surrogater för mynt,

och uppgifvas dessa, fallständiga re än i de andra

lagarna, uti Södermannalagen, bvilken erhöll sin

sednaste bearbetning år 1327, samt bvilken i fråga

om bördeskilling säger: "Dessa äro de värdören,

som bjudas skola i börd: guld ocb silfver (omyn-
tadt), säd, reda penningar, not, båstar ocb oskoret

kläde, men ej andra värdören." 1 sjelfva den gemen-
samma, allmänna Landslagen dereraot förekommer,

i sammanhang med frågan om åter lösen af pant-

satt jord ocb bördelösen, en ännu större lista på

laga värdören, nemligen: "guld, silfver, redn pen-

ningar, kora, nötkreatur, fläsk, smör, lärft, vad-

mal, jern, koppar ocb oskuret kläde.
n Detsamma

innehåller stadslagen, med den skilnad, att här

tillkommer "siäl," sams att jern och koppar ej

oämoas; men deremot tiUägges: "och allrabanda

värdöra, epter tby som tbet värt är och gängir

är å, ocb fyre godbe män mäta, twe å bvars

tbera vägna." Hvad som gällde om bördelösen,

gällde ock om andra betalningar, ocb hynd som

i detta afseende förekommer i Landslagen från

medlet nf femtonde seklet, måste väl också såsom

allmän landssed bafva gällt tidigare, då brist på

myntade penningar var ännn större, b vårföre man

ej torde våga för mycket, om man antager sist

anförda uppgift såsom en allmän tidsbild af seder

och bruk uti ifrågavarande hänseende för de äldre

tiderna, och ännu i börjao af sextonde seklet plä-

gade man icke sällan, i fråga om större summor,

aftala om de värdören, med bvilka beloppet i stäl-

let for penningar skulle kunna betalas. Kort efter

tillkomsten af allmänna landsingen, i bvilken, så-

aom ofvanföre är anfördt, värdören ytterligare

bekräftas såsom laga betalningsmedel, finner man

uti en stadga om värdet på åtskilliga varor ocb

köpenskap i riket, gifven af konung Carl VIII

Knutsson i Wadstena år 1450, följande värden

fastställda på de i allmänna rörelsen vanligast fö-

rekommande varor, bland bvilka afven de i lands-

lagen uppräknade Isga värdören återfinnas. En

god ocb gild oxe 4 mark Svenska penningar (min-

dre oxe gällde efter sitt värde); gild ocb god ko

2 mark Svenska penningar (mindre ko efter sitt

värde); gammal vädur ocb gammalt får 2 öre

Svenskt; ungt får 1 öre; lam 2 örtugar; feUgod

oxesida o öre; gild kosida 3 Öro; gild oxhud 6*

dre; kohnd 3 öro; ett pund smör 2 öre; en gås ett

hälft öre; ett boas 3 penningar; etthundrade jern an

balf mark; koppar, messing, tenn och bly gäUe
eom det galler i Stockholm, o. s. v. Vid jemföretsen

af penningevärdena å dessa varor för olika tider,

bör emellertid alltid det olika förhållandet på sam-
ma tider emellan den vägnn eller lödiga ocb don

räknade marken tagas i betraktande.

Wahrenel är det högland, som omfattar sjöarna

Åsneus, Salens, Helga-sjöns och Möcklens vatten-

systemer, ssmt intager geografiskt de fem häraderna

Konga, Albo, Kinnevald, Uppvidinge ocb Norrvi-

dinge af Kronobergs bin. Landet skiljer sig i

öster ocb vester genom skogbevuxna åsar från det

gamla Njudung ooh Finnveden (se dessa ord), samt

i seder genom vilda obygder från Blekinge ocb

Skåne. Dess inbyggare kallade sig Werdar, ooh

äro från urminnes tider kända såsom en reslig,

härdad ocb krigisk skogsbostam, med ljusbrnnt bår,

blå ögon, Ii fl igt lynne, ocb starkt diftongerad mun-
art. Landet egde fordom mer än nu karaktären

af ett romantiskt, rikt omväxlande skogsland. OeV

lingen var bär för tvåhundrade år sedan ännu stadd

i sitt första och enklaste utvecklingsstadium: inga

körvägar feouos, åkerbruket var föga annat än

ett nomadiskt svedjande, boskapsskötseln landets

bufvudnäring, samt jagt, fiske ock myrmaJmssmide
binäringar. Inbyggarea var af naturen förbindlig

ock umgängsam, men tillika stolt och lättretlig.

Blodiga envig och utbrott al vrtd kamplystnad för-

rekomme här ofta. Individen ansågs sjelf råda för

sitt lif ocb sia ära, ocb strider med långa kaifvar,

eller s. k. "bältespänning

,

n
i och för afgöraade af

personliga tvister, voro bär så allmänna, att Wä-
rendsqvinnorna i gränstrakten enkom för sådana

fall plägade till gästabuden medföra sina måns lik-

kistor. Eljest voro sång ocb saga bondens kära-

ste tidsfördrif under de langa vinterqvällarne; bela

naturen med alla dess verkande krafter stodo för

bans inre och yttre syn såsom en omfattning af

sjelfständiga, ehuru hemlighetsfulla väsenden, for

han vilse iskogen, så gäckades han af "skogs-nuf-

van;" hörde han vågen klinga mot stranden, så var

del "Necken," som spelade på sio fidm. Vältrade

dimman öfver ängen, så var det "elfvoraa," som
trådde sin nattliga dans i månskenet. Skriade flytt-

foglarna i böstq vallen, så var det "Oden," som
drog förbi med sin vilda jagt. Återkastade ekot

hans rop, eller ljudet af hans yxhugg, så värdet
"trollen," som svarade otur berget. Ingenstädes

var han fri från dessa väsendens hemliga infly-

telser, ocb öfver dem alla, likasom öfver bans

eget lif, berrskade ett blindt, obevekligt "öde."

Till Wärendsbondens öfriga vidskepelser hörde åf-

vea den seden, att näst före do stora kristliga

årshögtiderna, fastande ocb tigande besöka kyr-

korna vid midnattstid, for att af mötande syner

förnimma de ting, som komma skulle. Denna sed

kallas att gå "årsging," ocb är ännn ej alldeles

utdöd. All fejd var bär äfven slägtfejd, emedan

aJägtea bildade dan första enkla föreningen Ull
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inbördes försvar, oeh Wårendsbonden slöt äano

enda in på 1670-talet s. k. "bondefreder," sock-

oevis, d. v. s. släktvis, och häradsvis, med icbyg-

garne på andra sidao gränsen; oberoeode af det

allmänna krigstillståndet folken oeb staterna emel-

lan. Såsom gränsland mot Danmark, var Wärend
också alltid i första baod utsatt för fiendens härj-

ningar, ocb knappt finnes i bela landet någoo gård,

som ej mångfaldiga gånger blifvit bränd ocb sköf-

lad under dessa fienders täta besök. Folket erin-

rar sig också anno med rysning, boro det såg ut

"i gamla tider," när "Joten" eller Dansken gick i

landet; hora man då sökte värja sig medelst brå-

tar och förhuggningar, boro man genom fälld

skog, kolmilor o. dyl. sökte gömma stigen, som
ledde fram till gårdarna, och boro den glesa gräns-

befolkningen måste fly från hos ocb bem, drifva

sio boskap inåt skogen, ocb i jordkulor ocb klipp-

hålor dölja sina qvionor ocb sina af hänger qvi-

daode barn. Stundom bemannade sig dock bär äfven

ajelfva qvinnorna, såsom man finner af Blendas

exempel (se detta ord). Meo äfven oberoeode af

de båda rikenas strid, var denna af djupa skogar

omgifna riksgräns ett ständigt tillhåll för oro och

våld. Alla råoare ocb fredlöse i de öfra hära-

derna sökte sig af gammalt hit, för att här från

sina bergskulor eller s. k. "snapphane-bålor
n

föra

ett fribytarelif, plundra vägfarande, bränna gårdar,

ocb ostraffad t begå en mängd våldsambeter. Men
förhållandena bafva här, såsom annorstädes, om-
sider ändrat sig, ocb med oodantag af de neder-

ste gränsbyggarne, de s. k. "knifva-berrarne," bar

Wärendsallmogen numera upphört att gå beväpnad.

Booden sår na i fred sitt korn, utan fruktan för

"Juten" ocb iogen snappbane-roto vandrar numera

i de uthuggna skogarna. Den gamla vildbeten har

till en stor del försvonnit, men med den äfven

mycket af den gamla egendomligbeten, bögstämd-

heten ocb deo fordna poetiska verldsåskådningen.

Wttreode httrmde rtttt kallades fordom de sär-

skilda företrädesrättigheter, b vilka från orminnes

tider varit tillerkända qvinnorna uti Kooga, Kio-

aevalds, Albo, Uppviddinge ocb Norrviddinge hä-

rader uti Småland, till en belöniog, såsom det

allmänt oppgifves, för den dråpliga tapperbet dessa

häraders qvinnor i fordomtima visat, under den

ryktbara Blendas anförande, och det nederlag de

tillfogat en fiendtlig Dansk krigsbär. Dessa före-

trädesrättigheter bestodo dels oti rätten för alla

döttrar att ärfva lika lott med bröderne efter för-

äldrarne, en förmån, som endast tillkom dem bland

bela Svenska allmogen, ända till dess i våra da-

gar lagen om den lika arfsrätten för alla o tfärdades;

dels uti rättigbeteo alt, då de gifte sig, fira sina

bröllop med trummor och krigsmusik, samt att på

denna sia hedersdag bära kring lifvet ett präktigt

stridsbälte af rödt siden eller kläde med guldfran-

sar omkring. Detta sednare lärer ännu understun-

dom begagoas, ocb kallas "fälttecknet;" men den

gamla krigsrousiken vid bröllopsbögtidligbeterna an-

skaffades redan i konung Carl XI:s tid, när den

nya kyrkolagen otgafs till allmäo efterföljd.

Watonaj» med Locketorp, en socken i Wadsbo

barad af Mariestads län, är belägen l£ mil N.O.

från Sköfde, ocb tillhör 2 kl. koasist. Märkes ar

i allmänhet jemn, och rådande jordmånen stark

och bördig lera. Kyrkan är oybyggd 1811. Byar

i socknen äro: Stora Wäring, om 10 hemsui,

åker, äng ocb skog; Lilla Waring, om 3 hemaai;

Baokälla by, 3{ hemman; samt Uagettadi 6y, 2

mtl. säteri, militärboställe. Ett fynd af guldris-

gar, 2 stora ocb 9 smärre, om tillsammans 131

lods myntvigt, gjordes bär år 1738, ocb blef is-

löst till kronan. På en böjd, kallad KorsUcU*,

vid Baokälla by, synas lemningar efter 3 doaaare-

säten, ej långt från bvarandra. På Hagestads egtr

finnas äfven lemningar efter ett urgammalt slott,

kalladt Bjästad, som fordom synes varit ganska

fast; men är nn ofvervaxet med ung granskog,

och kallas Bjastads Backe. \ närheten deromkriag

syoas flera ättehögar, af hvilka den märkligaste

kallas Konung* Kulte. Socknen innehåller 24 hem-

man, med 786 inbyggare på en areal af 5,3(9

tonni., bvaraf 420 äro sjöar och kärr.

Yttrings*!». På en tid, då södern var förslsppsd

af veklighet, men ännu den gamla kraften oför-

minskad fanns qvar bland Nordens söoer, utgjorde

en skara utvalde nordbor eo lysande, mäktig ock

i högsta grad inflytelserik trupp, bvilken såsosi eo

ständig lifvakt vistades ati Constantinopels präk-

tiga bof, alltid omgifvande den Grekiske kejssrees

person. Desse voro de under flera århundradets

tid mycket fruktade och mycket berömde "Varia-

garne." Deras benämning ledes enklast ocb na-

turligast från det forn-Skandioaviska, i våra gamla

landsskapslagar ofta förekommande ordet Värn,

värja, värna, eller ock från Varda, vårda, bevaka,

från bvilket ord, efter ett annat uttal, Gärda, för-

modligen äfven härleddes det Gardingi, bvanaed

oti de gamla Spanska Westgötbiska lagarna ko-

nungens lifdrabanter betecknas, samt bvilket ar

orspronget till ordet Garde. Vår lärde Ibre, i sitt

glossarium, söker deremot Väringa-namnets ur-

sprung i det Anglo-Sacbsiska Vare, detsamma soa

Allemaonernes Vara, förbund, fördrag, ocb dessatoa

finnas flerfaldiga andra gissningar om benämeiages*

härkomst Af Grekerne kallades de Barangir eller

Varanger. Desse Våringar säga oss Byzaatiaske

skriftställare redan från tolfte århundradet sedso

långliga tiden bafva varit i krigstjenst bos de öst-

romerske kejsarna, ocb af ålder blifvit begagnade

till vakt vid det kejserliga palatset. Från tioode,

eller åtminstone från elfte århundradet bar åt dem

förnämligast varit anförtrodd vården om kejsares*

person, dess skatter oeh dess tron. Till detta anse-

ende framför alla andra folk kommo de genoa) sia

bergfasta, bepröfvade trohet, sio jättelika växt, ock

sitt stora krigiska mod. Mångfaldiga bedrifter af

dem omtalas af krönikorna. Alexius Komneaos,

Grekisk stor-fältherre, reste sig år 1 08 1 uppsåtet

då regerande kejsaren Nieepborus Botaniates, vaoo

bela bären på sin sida , utropades af denna till kej-

sare, ocb ryckte i spetsen för trapporna fram för

murarna af Constantinopel. Utan en svår, låog-

varig belägring, kunde ban likväl icke benrfk-

liga sig denna starka, välbeiastade stad. Han as-
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deråftade tig derföre af oatsareo Johannes, tom
gått öfver på hans sida, om de i staden varaode

kejserliga troppen ställning, lynne och tåokesått.

Alexius ville geoom hemliga medel aöka viooa nå-

gra af dem. €a?sarea afrådde honom då att vinda

-aig till Väriagarae, deste från yttersta Thole bör-

diga barbarer, som buro tveeggade yxor på sina

axlar. De efterföljde ihärdigast af alla förfädrens

sedvänjor, och det rykte för obrottslig trohet,

dessa förvårfvat, betraktades af alla Väringar så-

som det dyrbaraste arf dera blifvit lemnadt af

deras fäder, bvilket de äfven ståndaktigt bevarade.

Det var äfven derföre de blifvit otkorade till kej-

sarens lifvakt Att till dem vilja tala om förrä-

deri vore således alldeles fraktlöst. Cmsaren gaf

Alexios det råd, att med några andra i staden

varande trupper öppna en hemlig underhandling

,

emedan de lättare konde vinnas. Detta lyckades

äfven, och genom deras förräderi inträngde Alexius

i staden. Nicepborus Palmologus, en af rikets

högste män, skyndade då med tidningen om bvad

sig tilldragit till kejsar Botaniates, och begärde att

onder sitt befäl få de frän Tbule härstammande

barbarer, så ville han ensamt med dem åter för-

drifva de upproriske utur staden; men Botaniates,

tvag af ålder, tog sin tillflykt till underhandlin-

gar, och dessa hade slutligen till följd, att han

måste afsäga sig regeringen. Anna Komnena, som
tecknat sin faders, kejsar Alexii lefverne, påstår

emellertid, att Botaniates, om han följt Palseologi

råd och anlitat de tappre Väringarne, med deras

tillhjelp säkerligen skulle bafva bibehållit sig på

tronen. Sedan ban likväl frivilligt nedstigit der-

ifrån ocb Alexius Komnenus blifvit beklädd med
den kejserliga purpurn, tillsvuro Väringarne genast

den nye kejsaren samma trohet, som majestätet

och kejsaretronen alltid kunde påräkna att finna

bos dem. Så snart detta var skedt, bröt Alexius

opp med den samlade krigsmakten, för att ond-

sätta det af Robert Guiscard ocb bans Norrman-
aiska bär hårdt belägrade Dyrracbinm. På detta

krigståg följde bonom äfven Väringarne. Alexius

belöt att lemna fienden en bufvuddrabbning, upp-

ställde sina härskaror i slagtordning, lät Väringarne

atiga af sina hästar, ocb befallte dem att till fot i

tätt slutna led rtga framför bären. Robert Guis-

card trodde sig bäst kunna bringa den Byzantinska

stridsmakten i oordning ocb rubba alla kejsarens

planer, om det lyckades honom att genom ett

kraftfullt och väl understödt anfall öfverandakasta

de mindre för sin talrikbet än sin vidtberyktade

tapperbet fruktansvärde Väringarne. Amicetus, som
förde befälet öfver ena flygeln af den Norrmanni-

aka bären, fick befallning att oiföra detta anfall.

Han framryckte med en betydlig styrka af så väl

fotfolk, som rytteri. Väringarne, på Greklands

jord mätande sig i hjeltekraft med sina Norrman-

niske balfbröder, kämpade så modigt, att de ge-

oombröto de sistnämndas led, ocb tvungo Amicetos

med hela bans skara till en brådstörtad flykt. Hän-

förde af sitt mod och eldade af sina vapens se-

gerrika framgång, förföljde de likväl för obe-

tänksamt fienden med stor häftighet, och aflägsnade

mg långt från bufvudhären. Detta tillfälle fog

Robert Guiscard i akt, tamt gjorde med det Norr-
människa fotfolket ett häftigt anfall på den djerft

framryckande Väringa-hopen. Afskiljde från deo

Öfriga bären, och utmattade af den föregående

striden, af den tunga bärklädnaden och den stränga

marschen, dnkade slutligen de modige Väringarne

änder för den stora öfvermakteo; men frejdade lik-

väl ännu i döden sin gamla vapenära, och betäckte

valplatsen med sina lik. Några få togo sin till-

flykt till ett närbeläget tempel, ocb stego upp på
takresningen; men Norrmannerne satte eld på temp-

let, och så många af Väringarne, som icke stu-

pat för svärdet, funno i lågorna sin död. Däref-

ter blef den Grekiska bären slagen, och kejsar

Alexius måste taga till flykten. Den nordiska sa-

gan omtalar en underbar seger, som Väringarne

påstås bafva vunnit genom den helige Olofs mäk-
tiga biståud, nemligen då Kyrialax (kejsar Ale-

xius) var konung i Grekland och företog en härfärd

till Blackmanna-land. När han kom till Petzina-

slätten, mötte bonom der den fiendtliga, hedniska

bären med ett talrikt rytteri ocb mycket stora

vagnar, ofvanpå bvilka voro byggda höga, med
stridsgluggar försedda torn. Hedningarnes läger

var så inrättadt, att de rundtomkring detsamma
ställt sina vagnar tätt bredvid bvarandra, ocb se-

dan omgifvit hela vagnborgen med en stor graf,

så att de voro likasom inneslutne inom en fäst-

ning. På fältet framför vagnborgen uppställde

de sin bär i slagordning, midt emot den Gre-

kiska. Grekerne blefvo slagne, ocb ledo en stor

förlust; men Kyrialax bildade en ny slagordning

af Fracker ocb Flamingar. Äfven desse vände med
blodiga hufvuden tillbaka. Då blef Grekiske ko-

nungen mycket vred på sina stridsmän; men de

svarade 'bonom, att ban nu kunde taga till sina

vinbälgar, Väringarne. Konungen genmälde, att

ban icke så ville förspilla sin bästa skatt, ocb

framsända några få mäa, buro manbaftige de än

voro, emot en så stor krigshär; men Thorer Häl-

sing, Väringarnes böfding, tog till ordet ocb sade:

"Om än brinnande eld vore i vägen, skall dock

jag med mina följeslagare springa dernti, allenast

vi visste, att J, konung, derigenom fingen fred

hädanefter." Konungen rådde dem att göra ett

löfte till den helige Olof, utbedjande sig hans bi-

stånd ocb bjelp. De förbundo sig då med ömse-

sidiga bandslag, att på egen bekostnad ocb med
andre gode mäns tillhjelp uppbygga en kyrka i

Miklagård till Olof den beliges pris och ära.

Derpå slöto de sig i en hop, betåckte sig med
sina sköldar, tågade med burtiga och frimodiga

steg fram mot fienden, bestego vagnborgen, samt

banade väg för Frankerne ocb Grekerne, bviika,

då de sågo Väringarnes framgång, inträngde i det

fiendtliga lägret, ocb gjorde bland fieaderne ett

stort nederlag. Väringarnes hela hop utgjordes

endast af 450 man; fieaderne voro till antalet

sextio gånger talrikare; men öfver dem kom re-

dan i första sammandrabbningen en sådan för-

skräckelse ocb bäfvan, att de alla genast togo till

flykten. Den fiendtliga konungen både framför

Del. IV. 46
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VSringaCfappea sett en ansenlig mao t ridande på

en hvrt bast, men af mgeo annan både baa varit

eedd. Äfven Bysantinska skriftställare omtala en

händelse, som förmodligen år dea samma, och som
skall nefva tilldragit sig noder ett krig mot de

Patiiaakiske Sebyteree, bvilka, häftande sina bo-

stader i Podoliea och Moldaa, giago öfver Donau

ocb foro illa fram t de Grekiska provinserna.

Kejsareo faoo dem kringskausade af vagnar, ocb

ville derfdre stiga af för att angripa dem till fot.

Detta betis t ogillades af krigsbårea. Då uppmun-

trade kejsaren de yzbeväpnade barbarer, som stodo

vid bans sida, oeb från urminnes tid både tjent de

östromerske kejsarna, att rycka fram och med
sina stridsyxor sönderhugga vagnarna. Detta gjorde

de, och derpé intog kejsaren det fiendtliga lagret.

Vanligen i alla drabbningar berodde stridens åt-

gång bnfvodsakligen af de i Grekiska bären tjä-

nande barbarer, främst bland bvilka Våringarae

hade det ryktet att vara de tappraste ocb mest

krigiske. De anväades öfverallt, der striden var

häftigast, och der till anfall eller försvar bebof

gjordes af de vapendjerfvaste män. Så ofta kej-

saren sjelf drog ut i fält, voro Väringarne alltid

de, som närmast omgåfvo bans person och skyd-

dade riksbaneret. Då baa vistades i bofvodstaden

,

höllo de vakt vid det stora kejserliga palatset, och

vid dörrarne till kejsarens egna rom. Af dem be-

vakades de kejserliga skatterna oeb insignierna, som,

jemte de kejserliga kläderna, inom det stora palatset

förvarades i ett serskildt rum, kalladt Bestiarioo.

Vid den högtidliga fest, då en ny kejsare uppsteg

på tronen, och ban från det kejserliga palatset tå-

gade till Hagia Sopbia-kyrkan, att der smörjas

och krönas af rikets patriark, hvarefter ban sedan

framträdde till altaret att emottaga det heliga

sakramentet, var han på ömse sidor omgifven af

Väringarne, ocb af etthundra adlige ynglingar.

Af Väringarne beledsagades ban, så ofta ban red

at eller eljest företog några färder, ocb kom ban

till en befästad stad, så öfverlemnades stadens

ayeklar till Väringaraes vård, under den tid kej-

saren vistades der. På den helige Johannes Dö-
parens dag, då kejsaren besökte Petras kloster,

på Jungfru Marias reningsdag, då ban i högtid-

lig procession tågade till Blachärnska kyrkan, ocb

innu andra heligbållna dagar, då ban, till firande

af religiösa minnesfester, i kejserlig ståt begaf sig

till några stadens beigedomar: vid dessa ocb alla

öfriga högtidliga tillfällen gick alltid i spetsen för

Väringarne, dessas höfding näst efter kejsaren,

bvarföre ock Väringaböfdingen, såsom från kej-

sarens person städse oskiljaktig, bar hedersnam-

net Akolotos, följeslagaren. Vid julfestens firan-

de, som skedde med stor prakt ocb högtidlighet

,

stodo Väringarne invid pelarna ocb trapporna af

den kejserliga tronen i kyrkan, ocb höllo si-

na stridsyxor i banden så länge, till dess kejsa-

ren sjelf visade sig på tronen, då de, såsom van-

ligt, åter lade dem på axeln. De togo del i

plundringen af den myrtenbeklädda , rikt utsirade

bvalfgång, som till Palmsöndagens högtidliga Q-

rande inrättades mellan de kejserliga rummen, oeb

efter högtidens slet lämnades Ull pris åt heffelket

Samma dag höll kejsarea offentlig måltid, och

då, sedan rikets högste mäa och de förnämste af

hoffolket, hvar efter aeaaa ietradt och tillönskat

kejsarea eo låag lifstid, framträdde i sin ordaiag

äfven Väringarne, samt på sitt modersmål önskade,

att kejsaren måtte lefva i många år, skakande

dervid sina stridsyxor och sammanstötande dem
med stort dån. På lika sätt och med samma ce-

remonier spisade kejsarea äfven offentligen jul-,

kyadelsmesso- , samt påsk- ocb pingstdagarna, och

vid alla dessa offentliga måltider tilldelades åt Vå-

ringarae mat från det kejserliga bordet på gald-

och silfverfat. Man finner af Byzantinske skrift-

ställare, att Grekerne icke utan afnad betraktat

det förtroende ocb dea stora ynnest, som af kej-

sarna visades "desse balfvildar, de der mera kunde

spotta än tala, och i bvilkas mun det sköna Gre-

kiska språket liknade de krigiska sångernas vilda

eko från deras fäderneslands klipper.
77 Det var

med synnerlig barm man äfven såg, hurn "desse

barbarer, genom kejsarnas frikostigbet, likaledes

bekomme penningar ocb kostbarheter i sådan

mängd, att det endast för de ypperste man af de

ädlaste nationer kunde passa att ega så mycket."

Män, bvilka till norden bemkommo från Väringa-

tjenst i Grekland, berättade, att det i Miklagård

var sed, så ofta en kejsare dog, att Våringarae

då fingo gå genom kejsarens alla poluter (palats),

der hans skatter förvarades, och egde hvar och
en af dem att vid detta tillfälle, till minne af sin

tjenst hos dea hädangångna berrskaren, tillagen

sig allt hvad ban med händerna kunde taga. Man
kallade detta "Poluta svarf,

n ocb sagan förtäljer,

att Harald Hårdrade, som till norden hemförde aå

stora rikedomar, hade trenae gånger tagit dol i

dessa tåg genom de kejserliga palatsen. Det sa-

des, att i IM iklagård fingo de Väringar, som der

ville taga krigstjenst, fullt upp med gods. Alla,

som derifrån återkommo, visste berätta om kej-

sarens praktfulla bof, och dess rika, omätliga

skattkammare. De beskrefvo talrikbeten af baas

trupper ocb dessas prakt med den största beoa-

dran. Man skönjer klart af sagorna det starka

och lifliga intryck Miklagårds alla berrligbeter

gjorde på de Skandinaviske Väringarne, bvilka från

barndomen varit uppfödde i enfald och torftigbet

bland nordens skogar, dalar och berg. Allt det

underbara ocb stora, de uti den praktfulla kejsare-

staden borde och sågo, förflyttade dem i tankarna

tillbaka till den fornnordiska sagovärlden. Dea
ryktbarhet, färderna till Miklagård förskaffade, det

anseende Väringarne åtnjöto i Grekland, den rika

sold, de af Grekiske kejsaren bekomroo, ocb de

stora, underbara saker, som berättades om Öiter-

landen, så många äggelser voro mer äo tillräck-

liga att sporra nordens för bardalekar, för man-
narön och äfventyr hugfällde kämpar att färdas

den långa vägen åt Miklagård, till vinnande af

frejd ocb ägodelar. Väringarne togo långe vä-

gen genom Gardarike, öfver detta lands många

floder, samma väg som handeln vanligen gick till

utbyte af österns och vesteras varor; men från
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alatet af elfte århundradet började många hellre

välja dea långa sjövägen, tamt styrde på lifta

långskepp genom kanalen, förbi Frankrikes och

Spaniens kuster, genom Niorvasond in t Medelbafvet

npp till Grekiska arcbipelagen, ocb vidare fram

genom fleslespooteo till den Byzantinska bufvud-

staden. Denna vig färdades isynnerhet de Norr-

ske Väringerne; men vägen genom Ryssland, så-

som den äldsta, ginaste och vanligaste, togo ge-

menligen alla, som från Sverige drogo till det

Grekiska kejsareriket. Från Sverige bafva väl

ock de förste ocb en lång tid de fleste Värtngar

varit, i det, genom Ryska rikets stiftande af Va-
rägerne, en nära gemeoskap grundlades emellan

detta rike och det gent emot liggande Svea välde,

så att icke blott bjelpsändniegar härifrån ofta

gjordes till de Ryske storforstaroe, men enskilde

åfven i mängd färdades öfver till sina landsmän i

Gardarike, genom bvilket rike de hade en öppen

väg fram till Miklagård. Så öfliga voro utvan-

dringarna till den
r
Stora Staden," och så ofta in-

träffade, att de otvandraode, lockade af österlan-

dets behag och de tillfällen der öppnades dem till

anseende, lycka ocb välstånd, qvarstannade och

satte sig ned i det Östromerska kejsaredöroet, att

Götba rikes män foono nödigt intaga i sin lag det

stadgande, "att ingen man måtte arf taga, som i

Grekland sitter." Efter medlet eller mot slutet af

elfte århundradet ökades mycket Väringarnes bop

genom utflyttningar från Brittannien, ty då hertig

Wilhelm af Norrmandie, sedan ban genom vapen-

makt banat sig vägen till Englands tron, behandlade

hela landet såsom sin egendom, föll detta ok sig

odrägligt för Eoglands folk, isynnerhet för de i stor

mängd der besatte Skandinaver, bvilka voro vaoe

att styras efter andra grundsatser, ocb som i myc-
ket både bibehållit sin gamla sjelfrådigbet, i en-

lighet bvarmed de betraktade sin egendom såsom

en odaljord, bvaröfver de sjelfve ocb ingen an-

nan kunde vara herre. Många flydde derföre ur

riket, en del för att söka främmande bjelp, ocb

återkomma till förnyad strid; men andra, isynner-

het sådana, som voro i ungdomeos blomstrande

vår, begå fro sig till Gonstantinopef i Väringa-

tjenst bos den Grekiske kejsaren. Detta är an-

ledningen, bvarföre Byzantinske skriftställare från

tolfte ocb de följande århundradena, när de tala om
Våringarne, säga, att de till större delen voro

Engelsmän, komne från Brittanien, och alla beväp-

nade med stridsyxor. De fleste bland dem bafva

tvifvelsotan tillhört ätterna af de i England tal-

rikt bosatte Skaodinaver, af bvilka många, då de

icke ville fördraga det bårdt tryckande Norrman-

ntska öfvervåldet, ocb ulan framgång sökt att be-

kämpa det, togo sitt nordiska vapen, stridsyxan,

i banden, ocb drogo öfver bafvet bort till det

Grekiska kejsareriket, der de, såsom börande till

samma folkstam, oeh till striden beväpnade med
lika vapen, blefvo upptagne i Väringarnes trupp,

ocb med densamma förenade. Denna trupp fort-

bestod ända till medlet af femtonde århnndrndet,

då Constantinopel eröfrades af Torkarne, oeh det

Östromerska kejsareriket gick noder. Redan långt

fornt hade likväl för det mesta utvandringarna

från så väl Skandinavien, som Iran de britiaaoiska

däran upphört, så att de tvenne sista århundrade-

nas Väringar väl till större delen endast voro ätt-

lingar af dem, bvilka förut bosatt sig i det Gre-
kiska riket Ännu vid kejsaredömets undergång

hibehöllo emellertid Våringarne sina fäders seder

och språk.

VttrJeoiåUi kallades under medeltiden bär i nor-

den ett eget slags löftesmäa, bvilka vid de flesta

politiska fördrag och afbandlingar emellan stater

eller regenter plägade ingå en viss gemensam bor-

gensförbindelse för överenskommelsernas noggran-
na uppfyllande å ömse sidor. Dessa s. k. värje-

män, bvilka egentligen förut omtalas omkring
början af 1300-talet, ocb sedan nästan alltid fö-

rekomma ända till 1500-talet, utgöra ett af de

många bevis häfderna förete på de mäktige nar-

rarnes oaiatliga sträfvao att kringikära konunga-
maktens anseende oeb, så snart regenteraes svag-

bet underlättade försöket, opphäfva sig till på sätt

och vis förmyndare för sjelfva konungaväldet. De
försäkringar en regent afgaf vid en afbandling

med en främmande makt, voro dessa affen be-

kräftade genom de högtidligaste löften ocb de
heligaste eder, ansågos dock ingalunda pålitliga,

så vida icke tillika ett visst antal af landets för-

nämste andlige ocb verldslige herrar ansvarade för

förbindelsernas uppfyllande, ocb gaoska ofta för-

bando derföre Värjemännen sig skriftligen, att i

den händelse deras konung icke till alla delar

fullgjorde det, hvartill ban han sålunda förpliktat

sig, skulle de med gemensam makt tvinga honom
dertill, och, ehuru bans lagliga uadersåler, i så-

dant fall behandla honom såsom en uppenbar fi-

ende. Flera exempel visa afven nogsamt att ett

sådant för konungamakten kränkande förhållande

kommit till verkställighet, äfven då landets sanna

väl kunnat fordra den ingångna överenskommel-
sens uppbåfvande.

Wttrmt* annex till Grebo, är beläget i Bankekiods

bärad, 2 mil S.O. från Linköping. Marken är me-
stadels bergaktig ocb ojemo; jordmånen mest lera.

I socknen ligga: Herrsäter, 3} mtl. säteri, och
Bersbo koppargrofvor (båda förut beskrifaa), samt
Wärnäå , 1£ mtl. berustadt säteri. Sockoen inne-

håller 1?J hemman, med 950 inbyggare på en
areal af 9,442 tunnland, bvaraf 880 äro »sjöar

ocb kärr.

Wålrfiaoifte * en betydlig egendom inom Halltorps

socken, är belägen vid Östersjön och Kalmare sond,

3 mil ifrån Kalmar oeh 6 mil ifrån Carlshrona,

vid stora vägen emellan dessa städer. Godset be-
står af 1 mtl. säteri, med underlydande 9 mtl.

säteri-ladugård och 13 J mtl. frälsehemman. Går-
den beboddes år 900 af Mörejarlen Ragvald östens-

son, samt år 1000 af Sven Håkansson jarl, Olof

Skötkooongs svåger. Den tillhörde sedermera Wa-
sa-ätten, ocb ärfdes af konung Gustaf 1, hvara

gemål oeb barn bär vistades år 1541, då kanon-
gen uppehöll sig i Brömsebro, för att i egen per-

son underhandla med konung Christian III i Dan-
mark. På en åkerlycka vid landsvägen ej långt
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frio Wärnanäs blefvo noder Dackefejdeo fjorton

i of Däckens anhängare i Södra Möre afrättade.

Konung Carl IX förlänade år 1603 denna egendom
tilJ ståthållaren på Kalmar slott, Hans Eriksson

Ulfsparre, och konnng Gustaf Adolf tillerkände år

1613 åt honom och hans manliga brösta rfvingår

denna egendom till ärftlig besittning. År 1611 sköf-

lades hela kasten häromkring af Danskarne, och

Wärnanä8 blef då oppbrändt. Äfven änder kriget

år 1676 försökte Danskarne bär en landstigning;

men blefvo då tillbakaslagne. Sedan drottning

Christina år 1645 skänkt hela Södra Möre såsom

grefskap åt rikskaosleren grefve Axel Oxenstjerna,

köpte ban år 1647 af Er. Ulfsparre Wärnanäs
med underlydande hemman till residens för sitt nya

grefskap, b vara ban år 1650 lät uppsätta en sä-

teri-byggning, bvarest ban bodde de somrar ban

ar på orten. Rikskanslerens äldste son, Johan

Oxenstjerna ärfde år 1654 Södermöre grefskap

med alla dess åtföljande rättigheter och inkomster.

Sedan genom reduktionen år 1680 grefskapet åter-

gått till kronan, erhöll grefve C. G. Oxenstjerna

tillstånd att mot andra hemman i Södra Möre till-

byta sig Wärnanäs, hvarpå då bytesbref utfär-

dades, Genom köp, arf och åtskilliga transaktio-

ner öfvergick egendomen sedermera till slägterna

De la Gardie, Soop, Gyllenkrook, EgerstrÖm, samt

(år 1789) till major Mannerskantz, hvilken här

anlagt ny bufvudbyggning, tegelugn, ladugårds-

byggnad med tröskverk m. m., jemte betydliga

planteringar ocb promenader i parken. Grof barr-

skog samt stora ekar ocb bokträd 6nnas på god-

set, som äfveo bar egen hamn, ocb en ej allenast

af ortens, ntan äfven af Ölands invånare mycket
besökt lastageplats, invid bvilken ett betydlig!

tegelbruk 6nnes anlagdt. Tvenne sågqvarnar, tven-

ne vattenmjölqvarnar och en busbenofsväderqvarn

,

äfvensom Nämnerums på något afstånd belägna

tvenne frälsehemman böra till godset Alléen, som
förer upp till herregården, är £ mil lång, ocb

leder ända ned till sjön, bvarest en serdeles vac-

ker ntsigt mot det tvärt öfver sundet belägna

Öland öppnar sig. 1 ett lustbus i parken gafs d.

12 Sept. år 1827 en dejeuner åt H. Maj:t n. v.

änkedrottningen, som här då tagit nattqvarter.

WMreAe, annex till Walora, år beläget I j- mil

O.S.O. från Sköfde. Jordmånen är mestadels bättre

eller sämre lera. Säterier i socknen äro: Djur-

ström, l£ mtl., vid ån Djuran, samt Bruntorp We-
stergården eller Brontorp, vid Tidan, 1 mtl. Sock-
nen innehåller 25 j- hemman, med 1,130 inbyggare

på en areal af 10,160 tunnland, hvaraf 210 äro

sjöar ocb kärr.

WttrÄ, ett jernbruk i Ny socken af Wermlands
län, bar 6 bärdar och 3,000 skepp:d privil. årligt

smide af eget tackjern, bvårföre hammarskatt ol-

göres med 30 skepprd. Bruket skeppar på Götbe-

borg, ocb äges af Uddeholms bolag.

Wttrtt, med Stråvalla, en socken i Wiske bärad

af Halmstads län, är belägen vid bafvet, 2 mil

N. från Warberg, ocb tillhör 2 kl. reg. Sockoens

inegor äro i allmänhet jemna, och rådande jord-

månen år sandblandad molljord. Skog saknas;

blott Ur och der vid byar och hemman tes några

få löfträdslundar. Bland byar märkas Backa, be-

lägen nära kyrkan, med vidsträckta egoområden;

Wiske bårads rättegångsplats, äfvensom en gäst-

gifvaregård, äro der belägna. En ö i bafvet,

kallad Wendelsö, med tillydande flera holmar, har

jordmån af mylla, starkt blandad med bafssand.

Invid Skattegården ligger ett berg, kalladt Strå-

valla 6, bvilket såsom ett märke för sjöfarande

är tecknadt på sjökorten. Kyrkan var fordom

helgad åt Johannes döparen, ocb år belägen nära

Backa gästgifvaregård. Vid Eckerslund, på ett

ställe, som fordom kallades Jåttehöjden, ses ännu

en mängd bautastenar, af hvilka de största äro

mellan 4 ocb 5 alnar höga. En sägen påstår, att

konung Prode III af Danmark bär skal) vara be-

grafven. På Åshögén, ej långt ifrån bafvet, ses 30
bautastenar, af bvilka den största är 5 alnar hög;

der finnas dessutom en mängd stensättningar, ocb

ibland dem en oval, med polarstenar oeb 34 s. k.

jättegrafvar, som bvardera innehålla en längd från

II till 26 steg, jemte flera stenrör. Sannolikt

bar, efter en i forntiden skedd landstigning af

fiender, någon träffntng bår förefallit. Socknen
innehåller 72 | mtl., med 2,166 inbyggare på en

areal af 10,299 tunnland, hvaraf 135 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Warberg.

WKeby» med Wikeo, en socken i Luggude härad

af Malmö län, är belägen vid bafvet, 2 mil N.N.V.

från Helsingborg ocb tillhör 2 kl. reg. Marken
är mestadels jemn, och rådande jordmånen är ler-

ocb sandmylla. Höganäs stenkolsgrufva (se det-

ta ord) år i denna socken belägen, ocb dess af-

kastning af stenkol begagnas på denna skoglösa

ort med fördel både i spislar ocb kakelugnar.

Socknen innehåller 41 1 mtl., med 3,315 inbyg-

gare på en areal af (Wiken inberäknadt) inalles

12,636 tunn!., hvaraf 6 äro sjöar ocb kärr. Adr.

Helsingborg.

Wttee, ett bärad i Garlstads stift, innehåller sock-

narna Wäsehärad, Pogelvik och Alster, tillsam-

mans ntgöcande ett pastorat. Häradet innehåller

inalles 102 T
]

7 hemman, ocb 7,986 inbyggare på
en areal Af 98,844 tunnland, hvaraf 6,550 äro

sjöar och kärr.

Wttiehttrad, med Pogelvik ocb Alster, en soc-

ken i häradet af samma namn, är belägeo vid

Wenern, 3 mil O.N.O. från Garlstad, och tillhör

2 kl. konsist. Marken är mestadels bördig, och
skog finnes vid somliga hemman otöfver eget be-

hof. Herregårdar i socknen äro: Hammar, Wd-
linge ocb Berg , alla säterier, samt Högden eller

Barsjötorp. Kyrkan är af sten, med bvalf af brä-

der, ansenligt lång och ännu mer bred. En åbo

i socknen, Henrik Andersson ocb hans hustru Stinn

Bengtsdotter, bar til) socknen testamenterat 2,073
R:dr 2 sk. b:ko, af hvars ränta fattiga barn i sock-

nen få njuta undervisning ocb uppfostran. Sock-
nen innehåller 48 \\ hemman, med 4,474 inbyg-

gare på en areal af 54,756 tunnl., hvaraf 1,280

äro sjöar ocb kärr.

Wtttot annex till Hejde, år beläget 2| mil S. från

Wisby, Socknen är lågländt och sank, ocb rå-
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dande jordmånen är kalklera. Dét underliggande

kalk lagret uppstiger afveo i dagen på mänga stäl-

len ocb besvarar åkrarna. Socknen innehåller 15 J
hemman, samt 546 inbyggare på en areal af 6,503
tonni., hvaraf 660 äro sjöar ocb kärr.

Wfittak, annex till Hvalstad, är beläget 2 mil

O.S.O. från Falköping. Jordmånen är saod ocb

sandmylla, med någon skog. Kyrkan är af träd.

Folkmängden utgör 312 personer; arealen 3,055

tonniand.

Wttttlttsa, annex till Götened, är beläget U mil

N.N.O. från Skara. Jordeo består af lera, ocb är

mestadels bördig. I socknen märkes: Lilla Bjurum,

2 mtl. säteri, numera boställe för chefen vid

Westgötba regemente, samt Gullhammar, 1 £ mtl.

Vid Lilla Bjurum är en källa, kallad S:t Tborstens

offerkälla, som håller £. aln i fyrkant, ocb är

stensatt i botten och roodt omkring. Sägnen för*

maler att en fäherde, vid namn Tborsten, bär i

närbeten blifvit ihjälslagen af sin hedniske hos-

bonde utmed en sten, der han plägade förrätta

sin bön, och att denna källa deraf fått sitt namn,
äfvcnsom ett kapell i grannskapet åt booom varit

upprest. I skogen derintill 6nnes äfven en graf

eller dal, i en backe, som nu kallas Thorsgrafven

,

ocb som fordom skall bafva varit ättestupa. Sock-
nen ionebåller 14 1 hemman, med 713 inbyggare

på en areal af 6,179 tunnland, hvaraf 15 äro

sjöar ocb kärr.

Wfcitft, en socken i Bro skeppslag af Stockholms

län, är belägen vid Saltsjön, 2 mil N.O. från

Norrtelje, ocb tillhör 3 kl. konsist. Socknen grän-

sar i söder till Nortelje-fjärden , och en de) af

densamma ligger på fast land, i sammanhang med
Bro socken, men den öfriga utgöres af öar, näm-
ligen Wåtön, bortom Wätösund, samt större de-

len af Björkön, Arholmen, Idö, Lidö ocb Gislingen.

Smärre slätter orovexla bär med lågbergig skogs-

mark. Jemte åker-, äogs- ocb skogsbruk, idkas

bär sjöfart, flske och skälfångst. Bland gårdar

märkas bär Lidö, 2| mtl. frälse-säteri
,

jemte
Idö, 1 mtl., Arbolma, £ mtl., ocb Håkanskärs

fiske, samt Räknas, l |. mtl. Socknen innehåller

58 7
7
4 mtl., med 1,462 inbyggare på en areal af

23,625 tunnland, hvaraf 520 äro sjöar ocb kärr.

Adr. Norrtelge.

VttHar. Så kallas ännn af allmogen på många
ställen i landet ett slags förmenta andeväsen,

bvilka isynnerhet anses hafva sitt tillhåll under

stenar ocb trädstubbar i skogen. De påstås i all-

mänhet vara vänligt sinnade emot menniskorna,

ocb visa sig belt oförargliga, bvarföre de äfven

stå uti mycken högaktning hos den vidskepliga

menigheten, isynnerhet uti Götbo rike, bvarest

tron på dem anno är ganska allmän, och der de

små fosforiska ljus, som stundom visa sig om höst-

aftnarna, sväfvande öfver sumpiga trakter, pläga

af folket benämnas Vdltoffus.

Vftlemsr (Myth.). Stamfader för en ryktbar bjel-

teslägt i norden. Sigmund bette en son af Völ-

sung; denne var fader till den så mycket omta-

lade Sigurd Fafnersbane.

IHIlMder (VaulMder) (Myth.), forntidens för-

nämste boostnär. Han var den skickligaste vapen-

smed, ocb lika skicklig juvelerare ocb guldarbe-

tare. Han blef tillfångatagen af Nidung eller

Nidar, Niara-konungen (Nerikes konung), hvilken

tvang bonom att oupphörligen arbeta för bans

(konungens) räkning. För att förekomma förlu-

sten af den dråplige konstnären, lät Nidung skära

af bonom fotsenorna, så att han ej skulle kunna

rymma. Hen Völunder utkräfde af sin plågare en

förfärlig hämnd. Sedan ban mördat konungens

båda söner, utan att denne kunde utgrunda bvart

piltarne tagit vägen, begaf sig den sörjande fo-

dren till smedens boning, belägen på en holme,

för att fråga om Völunder kunde upplysa huru de

förlorade hade omkommit. Den bämodfulle konst-

nären hade emellertid af de mördades hufvudskå-

lar förfärdigat ståtliga dryckeskärl åt konungen,

inlagda med äkta perlor och ädelstenar, samt åt

drottningen dyrbara bals- och armsmycken, deri

sonernes ögon voro infattade. Under det att ko-

nungen såg sig omkring i nejden, 6ög Völunder,

medelst konstgjorda vingar, upp på höjden af en

kulle, derifrån ban var färdig att begifva sig bort.

WOlnnpn, eller Walas Visdom, beter den ur-

gamla, af en förgången forntids donkelböljda läror

uppfylda sång, som gemenligen får intaga första

rummet uti den äldre eller poetiska Eddan. Li-

kasom Havamal innehåller hufvudgrunden för den

gamla Asalärans moral, ocb var den tidens kate-

ches, bvars kraftfulla, lättfattliga kärnspråk ofta

hördes från den stora menighetens läppar i det

dagliga lifvet, så var den dunklare Wölospa en

källa för några få utvalde vises högre kunskap,

sammanfattningen af den tidens förnämsta vetenskap.

Språket deri, utvisande en betydligt bögre ålder

än de flesta af Eddans öfriga qvaden, bär öfver-

allt stämpeln af en ganska aflägsen forntid, och

här framstår Asaläran obestridligen i sin äldsta

kända gestalt. I likhet med alla gamla mytbolo-

gier, begynner äfven Wöluspa sin framställning

med tingens första uppkomst, och sedan bon först

sändt följande högstämda inledning:

Lyssoen, J alla

Heliga väsen,

Högre ocb lägre

Heimdalls barn!

Vill du att Walfaders

Under jag täljer:

Männernes fornsång,

Den tidigst jag lärde?

skrider hon till skildringen af verldsaltets skapelse

med dessa verkligen vackra poetiska uttryck:

Jättar mios jag,

Arla födda,

Hvilka mig fordom

Visdom lärde;

Mins nio verldar,

Nio himlar,

Shg grundämnet glindra

Djupt nnder mollen.
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Morgoo var tidens,

Då Ymer byggde;
Var ej sand, ej »jfr,

Ej svala böljor;

Jord faoos icke,

Ej himlen den höga,

Blott GiooDga svalget;

Meo gräs än icke.

Tills Börs söner

Fästet uppbofvo»

De, som Midgård

Herrligao skapade;

Solen sken sunoan

Mot kalla bergen;

Då grodde å grand

De gröna örterna.

Därefter förtäljas solens, månens och årstidernas

uppkomst, menniskornas och dvergames skapelse,

samt Asagudarnes gyllene ålder. Ån talar den

visa Walan
ntropar:

egen person, såsom t. ex. då hon

Ask vet jag stånda;

Heter Ygdrasil;

Kronan fuktad

Ur klara källan;

Dädan kommer daggregn,

Som i dalar faller,

Ståndar evigt grön

öfver Urdarbrunnen.

Än talar hon i en annans namn, såsom då hon
yttrar:

Hon känner Heimdalls

Horn, förborgadt

Under trädet

Det heliga höga.

Vattnet ser hon ösas

Med skommig fors

Af Walfaders pant.

Förståii J iB/ eller bvad?

Sedan striden emellan det ondas och det godas

godamakter, samt det hemska Ragnaröcker eller

godarnes skymning blifvit med djerfva drag skil-

dradt, slutar hon med följande herrliga, af en

hög poetisk flygt utmärkta qväde, bvari antydei

uppkomsten af en ny, föryngrad och förädlad tid,

då det onda för alltid är förbi, och det goda eo-

samt skall herrska öfver verlden och menniskor-
nas ätter:

Borg ser hon stånda,

Fagrare ån solen,

Täckt med guld,

Å Gimle det höga;

Der skola de goda

Skarorna bygga
Och i kommande dagar

Sällbeten njuta.

Då kommer den Höge
Till stora domen,
Den Starke ofvan,

Han, som allt styrer;

Domslut bao fäller,

Tvister han sliter,

Lönen nan gifver

Oryggligt för alla.

Flygande skyndar

Den hemske draken,

Den glänsande ormen
Från Nidafjällen;

Nidbögg på vingarna

Lyfter sitt rof:

Far genom rymden
Och för alltid försvinner.

x.

Xerxlna. Enligt Messenii uppgift skulle Sverige en

gång bafva varit nära att erhålla en drottning med
detta ovanliga namn; men som man föga kan tryg-

ga sig vid bans ofta ganska lösliga intyganden uti

vår äldre historia, isynnerhet när inga tillförlit-

liga källor tillika anföras, samt till och med sjelf-

va de urkunder, han stundom till stöd för sina

påståenden åberopar, ofta endast med största var-

samhet kunna såsom fullgoda antagas, torde hela

denna sak möjligen icke vara annat än en lös

dikt. Han omtalar nemligen att ett giftermål va-

rit i fråga emellan konung Cb ristoffer af Bajern och

prinsessan Xerxina, en dotter af sultan Baltbasar

i Egypten, och anför till och med sultanens eget

bref härom till konung Gbristoffer. Sultanen om-
nämner deruti, buru ban emottagit konungens bud-

bärare, en Mäster Johannes af Europa, hvilken

han säger nu vända tillbaka till konungen, ned-

förande till honom ett guldkäril med äkta baltan.

Sjelf yttrar sultanen sig snart ämna i egen per-

son besöka konung Cbristoffer på sitt stora fartyg

Zepbyrus, och vid detta tillfälle gifva honom sin

sköna dotter Xerxina till gemål. Den titalafnr

sultan Baltbasar begagnar i detta bref är synner-

ligen högtrafvande. Han kallar sig nemligen ga-

darnes blodsförvandt, ständig herrskare i Babylen,

Alexander den store, regeaters regent i Afrika,

och konungars konung i Katdeen, Persien, Lybien,

Barbariet, Armenien, Assyrien, Mostenien, Nobieo,

Alexandria, Egypten, Partien, Medien, Mesopota-

mien och Hyrkanien, samt den hetiga grafveas

försvarare. Det kan väl vara ganska möjligt, att

MesseAins verkligen sett ett sådant bref; men em

delta äfven varit i sjelfva verket så gammalt, att
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det kunnat hänföras til) konung Cbrteteffers tM,

och således någon verklig grund funnits för hans

ifrågavarande uppgift, lärer i alla fall don t. k.

Johannes af Earopa svårligen kunnat bafva varil

något annat, än en lycksökaade äfventyrare, hvil-

ken måhända kommit från österlandet), och genom

IHbre* m
don anförda prunkande skrifvelsen velat förskaffa sjg

något anseende vid bofvet. Emellertid antager Mes-
senios såsom oo afgjord sak, att detta äktenskap

verkligen varit å bane; men förklarar sig icko

kanna orsaken, bvarféro afhandlingen icke kom till

fullbordan.

Y.

Yekenfeevajt Petter, politiborgmftstare i Up-
sala onder sistförflutna århondrade, bar vunnit ett

eget slags ryktbarhet för den löjliga svulstighet,

bvarmed han späckade de tal, han ofta ocb gerna

boll vid serskilda högtidliga tillfallen, och bvilka

gemenligen väckte ett synnerligt löje hos åhörarne.

Hest namnkunnig blef han för ett Tal öfver kron-

prinsen Gustaf Adolfs födelse 1778. Det berättas

att Scbröderbeim , som vid samma tillfälle gaf

idéen till många löjliga transparanter och inskrip-

tioner, äfven författat eller åtminstone förbättrat

detta tal. Den sednare uppgiften synes ock genom
sjelfva talets beskaffenhet sannolik. Man tycker

sig nemligen öfverallt märka tvenne serskilde ta-

lare, en, som enfaldigt och godbjertadt tolkar

sina känslor så godt han kan, ocb en annan, som
vänder allt till karrikatur. Detta förhållande vi-

sar sig redan vid sjelfva början, som lyder så-

lunda: "Mine Herrar! Värdaste sammanträde! Jag

ser bär en samling, som utmärker kärnan och den

yppersta del af stadsens sanoskyldiga invånare; till-

räknen mig icke min förvirran, då jag anser eder

alla, lika med mig, ega samma uppsåt, samma
vilja, och tillika, vida öfver mig, uti förmågan att

tolka aoledningen till denna dagens glädje ocb al-

las vår gemensamma förnöjelse; men, vördade

Samfund! tärningen är trillad, ocb till min mun-
trao felar den sanning icke, att i samma mån,
som jag stapplar af svaghet, visar sig edert ädel-

mod, då J aosen ett godt bjertas osminkade bö-

jelse, att bär uppfylla bristen, ocb vara den full-

komligaste motvigt." Efter denna tirad, som sy-

nes vara af Yckenbergs egen band, följer en an-

nan, som torde vara tillagd af Scbröderbeim:

"Herdars ocb Nymfers okonstlade qväden gifva ju

understundom bebag åt mästare af bästa smak,

ocb då lutan klingar af vällust, styrd af menlös-

betens egen band, under det att pipan ljuder i

lunden, plägar man icke vara så nogräknad att

efter reglor tvinga oskuldens läten," o. s. v. Än
stegras den komiska effekten genom ett febuseri,

på andra ställen åter genom en platt upplösoing

af någon bild, t. ex.: "Medborgare! Stadna bär!

lyft ditt flor! om du sådant hittills nyttjat" m. m.,

der man med all sannolikhet kan förmoda ett til-

lägg af en främmande band. Huru som belst detta

Tal har tillkommit, är det en ypperlig parodi på
dylika tillfällighetsfoster, ocb mången Yckenbergs

ämbetsbroder knnde sedermera med skäl säga, så-

som det beter i Åreporten, af fru Lenngren:

Jag tänkt på något tal, men det är svårt att tala

För en borgmästare oo mer med distinktion,

AIItse'n min medbrors tal, borgmästarns i Upsala.

Borgmästaren Yckenberg inblandade stundom t si-

na svolstiga tal lika bögtrafvande verser. Några
sådana, bvilka förokommo uti ett tal, som han

höll till konung Gustaf IU:s pris ocb ära, och

bvilka lydde som följer:

Vår Gustaf, stor i makt, som ban är stor i namn,

Han både solens upp- och nedgång tar i famn,

gåfvo genast ett qvickhufvod anledning till denna

lyckliga travestering:

Om Yckenberg var stor, som Yckenberg är dum,

Han mellan solens upp- ocb nedgång ej fick rum.

Ydre • ett kontrakt ocb ett härad i östergöth-

land, börande till Linköpings stift ocb län. Kon-
traktet innefattar 8 socknar: Torpa, Asby, Sund,

Yestra Ryd, Svinbult, Norra Wi, Tirserum och

Bflalexander, af bvilka Svinbult är annex till Vestra

Ryd, ocb Tirserum till Norra Wi. Häradet inne-

håller: Torpa, Asby, Sund, Vestra Ryd, Svinbult,

Norra Wi, samt delar af Malexander, Rumskulla

ocb Askeryd, bvilken sistnämnda del kallas Lä-
gerbobygd. Kontraktet håller i längd 4| mil, i

bredd 3£ mil, ocb innehåller 360 oförm., eller

296 form. hemman, bland bvilka är en stor mängd
säterier (endast i Torpa finnas 11), på en areal

af 228,605 tunnl., med en folkmängd, vid 1849
års början, af 11,189 persorner. Ydre är märk-
värdigt såsom en af Sveriges skönaste trakter,

med våglika dal- ocb böjdsträckningar, som förete

en än idylliskt leende, än romantisk vild natur.

1 förra hänseendet må nämnas: Torpadalen; väg-

sträckningen mellan Torpa ocb Asby, synnerligast

genom Asby preslgårds bågar, der Someo fram-

blickar mellan resliga björkar; östra delen af Asby
udde, med sina, liksom på en terass, högt öfver

Somens yta, liggande gårdar; östra Lägarns strand,

från Forsoäs till Ed i Sunds socken, ocb fortsätt-

ningen af samma strand, från Ed till Vestra Ryds
kyrka; och slutligen vestra Lägarns strand, från

Tunnarp till Hesters lid. 1 sednare hänseendet

förete sig vestra delen af Asby udde, synner-
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Kgast de lodräta bergsväggarna vid ' ttnlu , som
nedstupa i Somen; Spikudden på Asby prostgårds

ägor, en lång, smal skogbeväxt ås, som utskjuter

i Somen med jemn böjd oeb bredd; trakten om-
kring Norra Wi, med sönderbrutna klippböjder,

ocb synnerligast den mystiskt dunkla fördjupningen

vid Wi q varnar; samt slutligen de djupa s. k.

Skamsgator, mellan remnade berg på Grafbymoo
i Sunds socken. Bland eBskilda vackra lägenheter

må nämnas: säteriet Olstorp, mellan östra och

vestra Lägaren; säteriet Näs i Torpa socken, vid

ändan af sjön Raklängen, som företer ett natur-

sceneri af böga, skogbeväxta uddar; Tåogarp i

Asby sockeo, vid ändan af sjön Tången; säteri-

erna Forsnäs ocb Ed i Sunds socken, vid b vilket

sistnämnda ställe östra Lagerns vågor framglin-

dra mellan träden på öar ocb uddar; Brandsnäs

på Torpön, och Ribbingshof på Someos strand vid

Norra Wi. Naturskönt belägna äro ock Ydres

kyrkor ocb pastorsboställen, synnerligast Torpa

ocb Norra Wi på Someos stränder, Asby vid den

löfbekransade Lillsjön, och Vestra Ryd vid östra

Lägarn. Både sköna och vidsträckta utsigter fö-

rete sig på många ställen, synnerligast vid hem-
manet Lund, nära Ed, öfver östra Lägarn, med
dess öar ocb uddiga stränder — från ett berg på

Asby ödde, mellan det vackra Rönnäs ocb byn

Marek, öfver den labyrint iska Someos öar och ud-

dar, vid bvjlka man ser åtta gånger land ocb lika

många gånger sjö i samma rigtning — vidare från

Hålkåsa ocb östra Hult i Asby socken, öfver Tor-

padaJen, Torpön ocb Somen till Asby udde ocb

Malexander. På Ydres många höjdsträckningar fin-

nes dock intet berg af betydlig böjd, men här och

der ganska pittoreska bergstopor ocb afskärnin-

ningar. Urberget på Someos strand i Norra Wi
är mera obetydligt, än ryktbart genom sagan om
nr-kon. Likaså äro Brudklipporna vid Asby endast

märkvärdiga genom sin benämning. 1 en bergs-

sluttning mellan säterierna Tångarp ocb Äslycke i

Asby socken finnas jättegrytor, 3 till antalet, af

en manslängds djuplek, alldeles reguliert formade.

Vid säteriet Norrby i Asby socken, vid Grafby i

Sunds socken, vid Ingelstorp i Vestra Ryd, samt

på flera andra ställen finnas ättehögar. Beskrif-

ning på en sådan vid Norrby bar af kontrakts-

prosten i Ydre, Hedner, blifvit till kong). Vitter-

bets-, Historie- och Antiqvitets-akademien aflem-

nad. Ydres flora är i pbanerogamiskt hänseende

icke ovanlig; men så mycket mer i cryptogamiskt,

synnerligast i afseende på iafvar, bvilka väl trif-

vas i en mot norden sluttande bergsbygd. Mur-
grön växer vild på Bolskalle, en i Somen utskju-

tande bergsudde i Malexander. Bok finnes vildt

växande vid säteriet Sonna på Asby udde. Ydres

löfskog består till största delen af björk, med
någon blandning af al, asp, sälg ocb ek, samt

mera sällsynt af lind. 1 barrskogen omvexla gran

ocb tall. Genom mycket svedjande blir marken
allt mer ljungbeväxt. Ydres största sjöar äro

Somen, samt östra och vestra Lägaren, i dal-

sträckningarna finnas dessutom en myckenhet min-

dre sjöar ocb vattendrag, bland bvilka sedaare

ttalsjft-å» är störst. Ydre bar en marknadsplats:

österbymo. — Närmaste städer äro: Ekesjö, Gren-

sa, Skenninge, Wimmerby. Ydres invånare, som

icke anse sig såsom Östgöthar, ännu mindre så-

som Småläodningar, atan kalla sig helt enket Ydre-

boer, äro i allmäobet ett idogt och stilla folk.

Vid tingsstället Sund förekomma färre brottmål, än

vanligt är på andra orter. I Ydre minnes uaa

ingen missväxt ocb ingen pest. Ydre är skalden

Tranérs födelseort. Bref ocb dagboksanteckningar

af aesthetikern A. Törneros vittna om bvilbet in-

tryck Ydres natur på booom gjorde. Kammar)du-
karen och riddaren L. F. v. Rääf på Forsoäs har

samlat många materialier till en beskrifning öfver

Ydre.

Yerdraall (Myth.). Vertd$trädet , Lifstradtt, Hém-

melstrådtt , Urträdet, Hufcudträdet , det yppersta af

alla träd. Det var en ask, bvars stam bar bete

jorden, bvars krona räckte upp i himmelen, ocb

hvars rötter, tre till antalet, sträckte sig åt olika

båll. Se bär bvad prosaiska Eddao ordar deroo:

"Denna ask är det största ocb yppersta af alla

träd: dess grenar utbreda sig öfver hela världen,

ocb räcka upp öfver bimmelen. Tre rötter uppe-

hålla trädet, bvilka sträcka sig vidt omkring. Ed

till Asarne, ocb deo andra till Hrimtbussarne, dit,

hvarest fordom Ginungagap var: den tredje sträc-

ker sig utöfver Niflbem, ocb vid den år Bvergel-

mer, hvarest NidbÖgg gnager roten nedantill. Men
under den andra roten , som sträcker sig till Hrim-

tbussarne, är Mimers brunn, hvari visdom och för-

stånd äro dolde, och heter bao Mimer, som eger

brunnen: ban är full af visdom, emedan ban dric-

ker ur brunnen med Gja Ilarhornet. En gång kom
Allfader dit och begärde en dryck ur brunnea,

men fick den ej förr, än han satte sitt ena öga i

pant. Askens tredje rot når upp till bimmelea,

ocb under denna rot är en brunn, som är mycket
helig; bao heter Urds brunn (Urdarbrunoen) : der

bafva gudaroe sitt domställe. Hvarje dag rida

godarne dit öfver Bifrost, som också beter Asa-
bron. I askens grenar sitter en örn: ban är myc-
ket vetande, ocb emellan hans ögon sitter en bok,

som beter Wäderfölner. En ekorre, som heter

Ratatösk, springer upp ocb oed, längs efter askea,

ocb söker att stifta split mellan örnen ocb Nid-
bögg. Fyra hjortar springa omkring askens gre-
nar ocb bita knoppar: dessa beta: Dainn, Dvalion,

Dunneyr och Duratbror. Men så många ormar äro

i Hvergelmer bos Nidbögg, att ingen kan dem
räkna. Vidare förtäljas, att de Nornor, som op-

pebålla sig vid Urds brunn, bemta bvarje dag
vatten ur brunnen, tillika med leret som ligger

omkring brunnen, ocb ösa det öfver asken, på det

att dess grenar icke skola förtorka .eller ruttna.

Detta vatten är så heligt, att allt bvad som kom-
mer i brunnen , blifver så bvitt, som hinnan i ett

äggskal. Den dagg, som deraf faller på jorden,

kallar man bonuugsregn, oeb den är biens föda.

Tvenne foglar föda 6 i Urds brunn; de beta sva-
nor, ocb fråo dem bärstammar detta fogelslägte/

Eddan säger, att asken Ygdrasi), eller verldslri-

det, skall aldrig förgås belt ocb hållet, men val,
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Tid Ragnarök, mista tina blad ocb grenar, bvar-

efter stammen skall ånyo frodas, och skjata nya,

herrliga skott.

Yhlen, JuiHnni von, född d. 22 Juni 1692,
och son af en guldsmed i Stockholm, vid namn
Jostinas Johannes Yble, bördig från Nurnberg,

började sin tjenstebana vid sjutton års ålder, då

han 1709 blef korpora) vid Östgötba regemente,

der han kort derefter befordrades till qvartermå-

stare. Uti slaget vid Helsingborg 1710, gjorde

han tjenst såsom kornett, ocb visade der en sådan

hurtighet, att ban till belöning derföre följande

året befordrades till löjtnant, ocb 1712 till kapten

vid Bohuslans dragoner, sedan ban gjort fälttåget

i Bohuslän, ocb derunder mycket utmärkt sig.

Utnämndes år 1717 till ryttmästare vid Svenska

adelsfanan, ocb gjorde uti sådan egenskap 1718
års fälttåg i Norrige. År 1719 erhöll han sitt

afsked, ehuru då ännu blott 27 år gammal, ocb

uppböjdes mot slutet af samma år nti adligt stånd.

Hans krigarebana, ehuru temtigeo lysande, blef

således ej serdeles lång, ocb ban var en bland de

många, bvilka, efter att i konung Carl XU:s tid

hafva utfört flera bedrifter på stridens fält, seder-

mera icke någonsin af den följande regeringen

användes. Lång tid derefter, eller år 1755, he-

drades den gamle Carolinen med Svärdsordens rid-

darestjerna.

Yllestad % med Näs och Wistorp, en socken

i Wartofta härad af Mariestads län, är belä-

gen 1 l mil S.O. från Falköping, och tillhör 2

kl. konsist. Marken är till en del bergaktig

och stenbunden, samt omgifven af mossar och

kärr. På skog är knapp tillgång, dock fin-

nes här en skogspark, kallad Aspen , till ris-

bränsle ocb vedbrand. Inom socknen finnas 2:ne

säterier, Hjettelstorp ocb Bord$gdrden, tillsammans

2 mtl. Herregården Qoätlak, nu löjtnantsboställe,

bar fordom tillhört grefve Pehr Brahe; men blif-

vit reduceradt under kronan. I denna socken är

den namnkunnige assessorn doktor Cbristoffer Car-

Jander född. Kyrkan nedrefs 1848 och ombygg-
des. Socknen innehåller 642 inbyggare på en

areal af 6,758 tunnl., hvaraf 585 äro sjöar och

kärr. År 1814 förrättades ett enskifte i Uller-

stads by. När ägarne af £ mtl. Bakengården, som
du eges ocb bebos af ingeniör Blomner, skulle gräf-

va en källare nära intill det ena huset, funno de, ef-

ter någon gräfning, en ovanligt stor Hall. Vid dess

upptagande mötte dem en elak och vidrig lukt

ocb stank, ocb vid närmare undersökning funno

de 1 1 benrangel efter ovanligt stora menniskor,

tillika med bladet af en rakknif. Gräfningen kunde

ej fortsättas, utan gra fveo igenfylldes. Allmänli-

gen gissar man, att bär, under pesttiden 1709— 10,

varit en griftplats för de i denna farsot döde.

Äfven må bär anföras 4 att vid nedrifningen af Yl-

leatads gamla kyrkotorn (l 846), fanns bland ste-

narna ocb murbruket flera stycken ibopsmälta malm-
bitar, troligtvis efter klockor, af b vilka de, som
kommo i pastors förvar, vägde 1 £ skålp:d. Dessa

nedsmälta malmbitar, äfvensom kol bland stenar och

murbruk, buro vittne om att eldsvåda öfvergålt

kyrkan, bvilket troligen skett då de nu med tå

mycken entbusiasm omfattade Danskarne, %nder Gu-
staf II Adolfs första regeringstid, 1611—1613,
väldigt och grymt huserade ocb härjade i Små-
land ocb uppåt Westergötbland. Tillika fanns

bland ruinerna 1 öre silfvermynt af år 1695, samt

3:ne smärre kopparmynt. Vid större bröllop till-

går det gemenligen så, att presten ocb de manli-

ge gästerne samlas om morgonen på Sperröls-

gården, d. ä. det ställe, der brudgummen har sin

bostad eller sina föräldrar, ocb efter intagen ba-

stant frukost ocb ett af presten hållet lämpligt

tal, aftågar sällskapet till bröllopsgården, bvilket,

då den är aflågsen, sker, företrädt af 5 å 6 par

ridande Blassbållare, försedde med sporrar och

piskor, ridande eller åkande af den äldre manliga

personalen. Tvenne på klarinett blåsande spelmän

rida näst framför brudgummen, som alltid åtföljes

af presten, då karlarne sluta efter tåget. När
skaran kommit något stycke från brudens hem,

skilja sig 2:ne blassbållare från sällskapet, ventre

ä terre, för att i bröllopshuset inberätta brudgum-

mens och de öfriges ankomst. Snart nog återkom-

ma desse riddare, som kallas kålkarlar, till sällska-

pet med belsning från ställetatt det är välkommet;

och nu sättes det af i muntert galopp till bröllops-

gården, der man mötes af värd ocb värdinna med
den uppfriskaode nektarn: brännvin, som, om det

väl skall vara, måste förtäras i sittande sadel.

Derefter, ocb sedan vederbörande styrkt sina ben

genom undfägnaden, sker afsittningen, bvarefter

man först ingår i ett serskildt rum, ocb sedan ef-

ter någon stund i ett annat, som är ordnadt för

vigseln, ocb dit bruden, företrädd af 6 å 8 par

brudtärnor, och beledsagad af sin far, eller någon

annan, som blifvit utsedd till bofriddare, samt åt-

följd af den qvinnliga personalen, inkommer, hvar-

på följer vigseln. Efter dess slut företages gra-

tulationerna, då en bvar i hela bröllopslaget, först

de närmaste slägtingarne, sedan alla andra, taga

brud ocb brudgum i band. Sedan detta år gjordt,

sätter man sig till bords, ocb förblifver der, som
man säger, emellan skål och v^gg, i bela 3 å 4

timmar. Maträtterna, som bestå af skinka, korf

och kött, interfolieras med en ocb nnnan sup af

det kära liqvidum brännvin, dock mera förr än no,

då vid de större bröllopen vin iskänkes. De öf-

riga maträtterna utgöras merendels af soppa, fisk,

stek, brunost, sötost, bvit gröt ocb äggkaka. På
bvitgröten vilja väl gubbarne ännu bafva en sup,

— en den osmakligaste, kan man tycka, på en

sådan rätt. Sedan steken är äten, drickas skålar,

först brudparets, sedan de öfrigas, bvarvid de så

kallade skålpenningarna upptagas, bvilka vid större

bröllop kunna uppgå till omkring 100 R:dr r:gs.

Efter slutad måltid, ocb sedan kaffe är drucket,

begynner bruden sin dans. Ingen i bela laget und-

slipper med mindre han dansa skall, eller ock egna

sin skärf åt bruden, bvilket väl ock sker af alla

dansande, ocb hvarigenom bon insamlar en icke så

obetydlig summa, uppgående stundom till 40 R:dr

r:gs och deröfver. Efter slutad dans försvinner bru-

den ocb brudtärnorna, för att plocka af sig all den

Del. IV. 47
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grannlåt, beslående i lånta målade fjädrar, band,

balsbandbocb annat glittertyg, bvarmed de prålat.

De komma sedan in, klädda i tarfliga, men hyggliga

kläder, och na bjuder bråd ocb brudgum väl fägnad

åt gästerna, b varefter dansen fortsattes långt in på
natten. Dessa större bröllop kunna räcka 3 å 4
dagar. Bland skrock kan anföras, att vid bröllop,

då brudens moder eller närmaste aoförvandt, bvilken

är ibland de först gratulerande, kommer fraui för

att lyckönska brudparet, förer bon en liten bit

kött, som enligt berättelse skall vara hönskött, i

munnen först på brudgummen, sedan på bruden.

Skrocket och vidskepelsen är na den, att om nå-

gon olycka skall drabba det nygifta parets krea-

tur, så skall det ske på det djuret, bvars kött de

först ätit sedan de blifvit sammanvigde, ocb som
hönan väl är det minst dyrbara, så väljes gemen-
ligen dess kött. Under vigseln, då pellen hålles,

är af mycken vigt, att den icke Intar åt någon-

dera af brudparets sida, ty, säger vidskepelsen,

åt hvilkens sida den lutar, den skall få husbond-

väldet.

Yinissalaod. Denna ortsbenämning förekommer

stundom nti våra gamla nordiska sagor; men det

har ännu aldrig blifvit med tillförlitlighet utredt,

hvilket land som egentligen derméd betecknas.

Bland de flera olika gissningar, som i detta hän-

seende blifvit uppställda af våra fornforskare, sy-

nes den meningen hafva största sannolikheten för

sig, att med Ymissaland förståtts trakten omkring

det nuvarande Umeå. Detta vinner ytterligare stöd

af den uppgift, som förekommer hos Snorre Stur-

lessoo, att Erik Emundsson Väderhatt, bvilken,

såsom käodt är, gjorde vidsträckta bärfärder kring

Östersjön ocb Bottniska Viken, bland andra länder

äfven skall hafva besökt Ymissaland.

ITiuaeitornj» ett gammalt slott, beläget vester om
sjön Ymsen, bredvid frälsehemmanet Långåker i

Bäcks socken, bar fordom varit Folkungarnes för-

nämsta hemvist, ocb var då befästadt med vallar

ocb grafvar. Man bar påstått, att det blifvit upp-

byggdt af Knut Johansson Långe efter segren vid

Oluström år 1229; men detta är tvifvel under-

kastade Med mera visshet vet man, att konung

Magnus Birgerssons svärfader, grefve Gerhard af

UoUtein år 1278 här insattes af Folkungarne,

hvilkas hufvudmän för detta upprors skull sedermera

dömdes till döden, ocb balsböggos i Stockholm år

1280. Slottets ägare voro då Johan Filipsson

Folkunge, som var hufvudmannen i upproret, och

dess bror Birger Filipsson Folkunge. Genom de-

ras brott hemföll det då till kronan; men ko-

nungen gaf det tillbaka till deras barn. Fästnings-

verket bar sedan ej blifvit underhållet, ulan tid

efter nnnan förfallit. Ännu synas dock några läm-

ningar efter murarna, och vid foten af grundlägg-

ningen synes slottsmuren hafva varit 4 alnar bred.

De fordom ansenliga vallar och grafvar, som vant

aolagda häromkring, äro nu mycket nedsjunkna

och igenfyllda. En del af slottets steoresning bar

blifvit begagnad till ombyggnad af Bäcks kyrka,

samt andra bus i närbeten.

Yatfliagatttteiå, nordens gamla gudaborna konun-

gaätt, den berömdaste och längst herrskande af

alla nordiska regeotslägter, härstammade icke från

Sveaväldets högtprisade grundläggare, den sedan

såsom gud dyrkade Odin, ntan från Wanen Niord

ocb dennes son, den väldige Yngve Frey. Under

en tidrymd af omkring femhundra år, sotto, enligt

sagan, tjugofem drottar och konungar af denna

ätt på Upsala konungastol, till dess den siste af

dem genom ett skändligt dåd beredde sitt eget

och hela sin slägts fall. Efter de tvenne ofvan-

nämnda, räknar sagan häraf följande regenter:

Fjolner, Svegder, Wanland, Wisbur, Domalder,

Domar, Dygve, Dag deo Vise, Agne Skeppsbo,

Alrik ocb Erik, Alf ocb Yngve, Bugleik, Jornnd,

Aune den Gamle, Eigil Tunnadolgr, O ttar Wea-
delkråka, Adils, Östen, Yngvar Harra, Braut Anund

och Ingjald Ulråda. Efter denne sednares fall flyd-

de hans son Olof Trätälja till Wermland, bvilket

land ban säges först hafva uppodlat, och någon

tid hafva styrt såsom oberoende fylkeskooung. Med

en Norsk konungadotter både ban tvenne söner,

af bvilka den ene blef en stamfader för Norrige*

alla regenter under en lång följd af flera århun-

draden, och den andra åter, efter mycken sanno-

likhet, var den. från bvilken en ätt härstammade,

som sedan uppträdde på Upsalatronen , och derifrån

någon tid herrskade öfver bela Sveriges rike.

Olof Trätäljas yngre son, Halfdan H vitben, som

någon tid styrt öfver Wermland, blef nemligen

sedan gjord till konung öfver det lilla riket Sol-

öarna i Norrige, hvarifrån ban på mödernet här-

stammade. Han fortplantade således den gamla

Ynglingaätten i Norrige, der den med tiden upp-

blomstrade på nytt, ocb så länge lyste bland de

förnämsta i nordlanden. Hans son, östen, var fa-

der till Halfdan den Milde. Dennes son, Gudröd

den Stormodige, hade sonen Halfdan Svarte, h vil-

ken åter var fader till Harald Hårfager, som i

nionde århundradet utrotade alla Norrska småko-

nungar, samt lade hela Norrige under sitt välde,

och bvars afkomlingar sedan fortforo att styra

öfver detta rike, så länge der fnnnos egne io-

bemske konungar, eller ända till Kalmare-unionens

instiftande. Efter Harald Hårfager kom baos son,

Erik Blodyxe, död 936; sedan följa: Håkan Adel-

stens Foslre, dennes broder, död 961; Harald Grå-

fäll, Erik Blodyxe* son, död 976; Olof Tr> gg-

vasson, död 1000; Olof Haraldsson den Helige,

död 1030; dennes son, Magnus den Gode, som äf-

ven styrde öfver Danmark, död 1048; dennes far-

broder, Harald Uårdråde, död 1067; dess söner,

Magnus II, död 1069, ocb Olof Kyrre, död 1093,

Håkan II, en son af Magnus II, död 1094; Mag-

nus Barfot, Olof Kyrre s son, död 1103; dennes

trenne söner, Östen, död 1123, Sigurd Jorsala-

farare, död 1131, ocb Olof IV, död 1117, re-

gerade samtidigt; Magnus den Blinde, Sigurd Jor-

salafarares son, störtades 1136 af sin farbroder,

Harald Gylle, död 1137; dennes trenne söner, Si-

gurd II, död 1155, Östen II, död 1157, ocb Inge,

död 1160, regerade gemensamt; Magnus V Er-

lingsson, en dotterson af Sigurd Jorsalafarare, död

1178; Sverre, Sigurd H:s son, död 1202; dennes
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son, Håkan IH, död 1204; dess brorsson, Gottorm
Sigurdsson, död 1205; loge II Bordssoo, Sverres

aystersson, död 1217; Haken IV, död 1264; Mag-
nos VI Lagabo tare, död 1281; Erik Prestbatare,

död 1299; och Håkan V, den siste Norrske ko-

nung af Ynglingaätleo på maoliga sidan, död 1319.

Hora vanskligt det än må vara, att med stöd af

de få, torftiga oeh förvirrade historiska uppgifter,

som äro att tillgå för eo sammanhängande regent-

följds uppgörande i Svithiod efter Ingjald lllrådas

fall, ehuro Svea välde, efter häfdernas enstämmiga

vittnesbörd, aldrig annorlunda än medelbarligen

lydde noder öfver-kooungarne af Ivar Widfamnes
ätt, torde dock följande uppställning kunna anses

grundad på någon sannolikhet, och enligt den-

samma skulle den gamla Ynglingaätten än en gång
bafva uppstigit på Upsala-tronen. Sedan Ivar Wid-
famne omkommit på sin härfärd till Gardarike,

ätertogo Svearne sin sjelfständighet, och, då ti-

den numera hunnit utplåna deras fördna afsky

för Ingjald lllråda och bans ätt, hyllade såsom
Upsala- konung den' Ingjald, Olof Trätäljas son,

som då, efter sin fader, styrde öfver Wermland.
När sedan Harald Hildetand sökte tvinga under sitt

välde de åter uppslående småkonuugarne inom Sve-
riges länder, ingick han, efter någon tids fejd,

förlikning med denne Ingjald, hvilken, erkännande

Haralds öfvervälde, men för öfrigt alldeles obe-

roende, sedan fortfor att, såsom dennes skattko-

nung, styra öfver Svithiod. Efter honom synes,

nnder lika förhållanden, en Erik af Upsala, för-

modligen bans son, om bvilken sagorna på många
ställen tala, hafva varit Svithiods konung; något

närmare om honom känner man dock icke. Efter

honom styrdes Svearne någoo tid af Sigurd Ring,

och sedermera af Östen Beli; men efter denne sed-

nares fall synes Eriks af Upssla son, Anund eller

Emund, hafva blifvit Svearnes konung, och dennes

soo, Erik Emundsson Väderhatt, återställde slutli-

gen Sveaväldets fullkomliga oberoende ocb fordna

glans. Hans son, Björn, regerade länge, och ef-

terträddes af sina söner, Olof, hvilken först dog,

och Erik Segersal!, som underlade sig hela Sve-

rige. Dennes son var den beryktade Olof Skötko-
nung, ocb med hans söner, Anund Jakob och Emund
Gammal, bvilka regerade efter hvarandra, utslock-

nade den gamla konunga-ätten på tronen. Alla

återstående medlemmar af det fordns konungahu-
set påstås slutligen, under ett häftigt inbördes krig

efter Emund Gammals död hafva omkommit, isyn-

nerhet uti det blodiga Wårdsbergs slag, der ett

stort antal af dem säges bafva stupat.

Yngvar, Pjerdbundralands siste konung, blef, til-

lika med sina båda söner, Alf ocb Agnar, af In-

gjald lllråda ombringad vid den stora "braoden i

Upsala;'
7 men om bans bedrifter för öfrigt bar

sagan alldeles ingenting att vidare förtälja.

Yngvar Harra, Upsala-konungen Östens son,

synes anno bafva varit helt ung, då fadren inbrän-

des af Solve Jute, bva rföre ock sagan icke det

riogaste omnämner honom vid berättelsen om Sve-

arnes försvarskrig emot denne inkräktare. Först

efter Sölves död besteg Yngvar Upsala konunga-

stol. Han var en väldig krigare, ocb låg ofta ute

med sina härskepp på vikingafärder, så att han

åter gjorde Svithiods makt ansedd ocb fruktad,

sedan under bans närmaste företrädare den varit

ringa aktad, och landet till följd deraf esomoftast

blifvit oroadt af Danska vikingars och andra Öster-

sjöfarares härjningar. I anseende till sina tappra

bedrifter, fick då Yngvar tillnamnet Harra, eller

Harri, som betyder: den böge, den förträfflige.

Yngvar Harra bilade ändtligen den långvariga förra

stridigbeten med Danmark, ocb vände i stället sina

vapen mot länderna på andra sidan om Östersjön,

der han, söder om Finska Viken, härjade uti

Estland. En sommar, då han landstigit på kusten

af detta land, i den trakten, som benämndes Adal-

syssel, ocb bvilken är belägen gent emot öarna

Dagö ocb ösel, plundrade ban vid elt ställe, som
kallades Steo (eller vid Stenen), måhända samma
ställe, der Svegder i fordomtima funnit sin död.

Då kom en stor mängd Ester dit från det inre af

landet, samt öfverföllo Yngvar och bans Svear

med en så öfverlägsen styrka , att desse icke kunde

motstå densamma. De då för tiden så allmänna

vikingatågen företogos nemligen sällan med något

synnerligt stort antal, hvarken med skepp eller

manskap, ocb kunna ingalunda jemföras med sed-

nare tiders krigståg, bvari ordentliga härar upp-

träda. Äfven de större vikingaflottorna bestodo

vanligen icke af mera än femton till tjugo skepp',

och då på bvarje skepp räknades sextio, bögst

etthundra man, ntgjorde hela styrkan endast emel-

lan ett och tvåtusen krigare. Högst så stor var

i allmänhet äfven utmärkte konungars krigsmakt,

då de foro i viking. Allt gick endast ut på att

oförmodadt landstiga och plundra på någon ort,

der icke ett alltför stort motstånd var att förvänta,

samt att, sedan tillräckligt byte blifvit taget, ge-

nast draga don*från till ett annat håll, för att der

förnya samma uppträde. Dröjde vikingahopen hän-

delsevis längre tid qvar på något ställe, inträffade

ej sällan, att folket i det kringliggande landet

hann samla sig i så stort antal, att det kunde å

sin sida öfvermanna de främmande härjarne, och

återtaga det gjorda krigsbytet. I Adalsyssel stu-

pade den tappre Yngvar Harra ocb en stor del

af haos folk. De öfrige flydde till skeppen

och återvände hem, sedan de öfver sin fallne

konung uppkastat en väldig grafbög invid sjelf-

va sjöstranden, der, såsom den gamle skalden

Tbiodolfer sjunger:

Östersjön

För Svea konung

Hafvets sång

Till gamman qväder.

ITogrve* Detta i forntiden mycket prisade namn,

som burits af flera ryktbara personer, synes rät-

tast härledas från det fornnordiska ordet Yngi,

den unge, hvilket tillnamn först lärer bafva blifvit

gifvet åt Niords son Frey, och sedermera blef ett

hedersnamn, bvaraf bans ättlingar fingo benämnin-

gen Ynglingar, bvilken de i flera århundraden buro.

Yngve Alrlkason var samkonung med sin bro-
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der Alf i Upsala. Desse båda bröder skildras af

sagan såsom ganska olika till lynnet. Yngve be-

skrifves såsom en mäktig ocb alltid segersäll krigs-

man, stark ocb bartig, så att ban uti alla tappra

idrotter utmärkte sig framför andra, dessutom be-

gå fvad med ett manligt skönt utseende, gifmild

ocb gladlynt, b vårföre ban äfven af alla älskades

ocb bögligen prisades. Brödren deremot, Alf, satt

alltid bemma, och for ej i härnad. Han beskrif-

ves såsom mycket tystlåten ocb tvär, högmodig
ocb frånstötande, samt af alla föga omtyckt. Då
den käcke Yngve bvar sommar for omkring på sina

härnadståg, ocb om höstarna återvände bem, se-

gersäll ocb vidtfrejdad, med rika byten, satt Alf

deremot beständigt i Upsala och vårdade offren.

En höst, då Yngve Alriksson efter vanligbeten

återkommit till Upsala från en vikingafärd, på
hvilken han förvärfvat stor ära, plägade ban ofta

om qvallarna sitta länge uppe vid dryckeshornet,

under muntert samspråk ocb skämt. Konung Alf

åter gick vanligen mycket tidigt till sängs, och

deltog icke gerna uti de lifliga aflonsamqvämen.

Alfs gemål, den sköna ocb raska Bera, hvars

glädtiga och språksamma lynne föga öfverensstäm-

de med hennes makes stelhet ocb trumpeubet, fann

mycket bebag uti sin svågers umgänge, ocb satt

äfven länge uppe om qvällarna, för att samspråka

med honom och deltaga i hans glada skämt. Alf

tillsade henne väl flera gånger att ej dröja så

länge uppe, ulan tidigare gå till bvila, emedan
han ingalunda ville vaka efter henne till sent in

på qvällarna; men som hon dock härigenom icke

kunde förmås att förändra sin vana, utan på dy-

lika tillsägelser endast svarade, att den hustru var

vida lyckligare, som både Yngve till man, än den,

som nödgades vara Alfs maka, retades deraf ko-

nung Alfs barm ocb svartsjuka på det högsta, ocb

han beslöt att blodigt hämnas. En qväll inträdde

han oförmodadt i konungasalen, bvarest då Yngve
ocb Bera sutto i högsätet och talades vid. Äfven
många andra funnos derinne; men alla männen
voro så druckne, att ingen märkte det konungen
kom io. Alf, som hade ett svärd doldt under

kappan, gick hastigt fram till högsätet, blottade

svärdet och genomstack sin broder Yngve dermed.

Denne rusade i detsamma upp, fattade sitt svärd,

hvilket bvilade på bans knän, ocb högg dermed Alf

genast hanesår. Båda föllo då döda ned till golf-

vet. Derefter blefvo bröderne Alf och Yngve
lagde i en gemensam bög på Fyrisvall.

Yngve Frey , Niords son, tog riket efter sin

fader, samt var vänsäll ocb årsäll, såsom ban.

Svearne kallade honom sin drott, och bemhnro
honom sina skattgåfvor, säger sagan. Han höll

de stora offren vid sin boning, Upsalir, ocb lät,

till dessas högtidliga firande, uppresa det stora

ocb präktiga Upsala tempel, som i forntiden ut-

gjorde Svearnes stolthet, och ett föremål för alla

oordboers beundran. Hans öfriga bedrifter förtäl-

jer icke sagan, utom det, att han till Upsala tem-
pels byggnad ocb underhåll, samt bestridande af

de allmänna offren, som der årligen skulle firas,

anslog alla honom tillhöriga gårdar, hvilka fiogo

Ypplgheta-flrordningnr.

namn af Upsala öde, och blefvo första urspruoget

till kungsgårdarna eller de s. k. kronogodsen. Äf-

ven Yngve Freys minne sammansmälte med guda-

läran, ocb bans af frid och lycka, samt rika skör-

dar utmärkta dagar, ingåfvo Svenskarne den tro,

att han var fridens och årsväxtens gud, ocb så-

som sådan dyrkades han sedan med otmärkt vörd-

nad. För erhållande af en ymnig gröda det kom-

mande året, offrade våra förfäder vid midvinteris

stora offerfest, julen, den så kallade Freys galt,

ursprunget till vår ännu brukliga julskinka, och

till Freys minne utströddes, vid vårens börjao, på

do nyplöjda åkrarna bitar af det för sådant ända-

mål förvarade julbrödet. Gerder, Gymis dotter,

oppgifves hafva varit Yngve Freys maka. Om
Yngve Freys död och förbållandet dervid, förmä-

ler sagan följande: Då en svår sjukdom bådade

slutet af hans dagar, beslöto någre af bans för-

nämste män att hålla saken hemlig för folket.

Blott få fiogo tillträde till den sjuke drotten, ocb

under tiden uppfördes en rymlig grafbög, bvari

Yngve Freys lik sedan i hemlighet infördes, me-

dan inan allt framgent fortfor att för folket opp-

gifva drotten såsom äonu lefvande. Under liden

förestodos de offentliga offren i Upsala af Yngve
Freys syster Freya. De inflytande årliga skatterna

inkastades uti Yngve Freys grafbög genom trenne

gluggar, guldet genom den ena, silfret genom den

andra, ocb kopparn genom den tredje. Så fort-

gick det under trenne år. Slutligen blef det kändt

af Svearne att Yngve Frey var död; men som den

fredliga och goda tiden oafbrutet fortfarit onder

de trenne åren, tillräknade Svearne detta honom,

och trodde att frid och lycka skulle beständigt

blomstra i Svithiod, så länge hans lik der förva-

rades, samt ville således icke att bans döda kropp

skulle på vanligt sätt brännas.

ITugve Tyrklakoounf. Uti åtskilliga af våra

fornnordiska urkunder, såsom Are Frodes scbeda»,

Rcgistrom Upsaliense, samt i Förespråket till Ed-

dan och i Rimbegla, omtalas en person med detta

namn, hvilken uppgifves såsom Odins son och

Niords fader. Ynglingasagan känner dock alldeles

icke til) honom, ocb äfven de andra bäfderna om-
nämna blott hans namn.

Ypplghets-rtfrorclningnr. Redan under medel-

tiden började man försöka, att genom serskilda

lagstadganden hämma den öfverhandtagande yppig-

heten bland de rikare, ocb tid efter annan utfär-

dades sedermera förbud emot öfverflöd, isynnerhet

uti mat ocb klädsel; men utan att på sådant sått

det öfverklagade onda kunde i någon väsendtligare

mån inskränkas, emedan förbuden merendels ringa

aktades, ocb bvar gång snart åter förföl lo i glöm-

ska. Bland sednare tiders yppig bets- förordningar

må isynnerhet anmärkas den kongl. förordning emot

yppi^bet och öfverflöd, som den 26 Juni 1766,

under pågående riksdag, utfärdades på rikets stän-

ders begäran, ocb då genom ett strängt allmänt

påbud man trodde sig kunna hämma det skadliga

öfverflödet. Bland annat förbjöds då all införsel

ocb allt nyttjande af kaffe, cbokolad, ärra k ocb

punsch, äfvensom af alla slags viner, utom rödt
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oeb hvitt franskt; dessutom all tobaksrökning, to-

bakstoggning eller snosning för hvar ocb en, som
ej uppnått 21 års ålder. Ingen onder 30 års ål-

der tilläts att i stad hålla eget ekipage, eller ba-

står oeb vagn, Hejdokar och löpare afskaffades;

utöfningen af bårfrisörsyrket förbjöds belt och

hållet, såsom blott ledande till en veklig yppig-

het. Omsorgen om tarfligbets införande sträckte

sig äfven till de döda. Så förbjödos likkistor af

ek eller annat dyrbart trädslag; likaledes alla präk-

tiga beslag, kostsamma svepningar ocb bvarje

slags t raktering på begrafningar, vare sig hemma
i boset eller annorstädes. Äfven denna vidlyftiga

förordning råkade dock snart i förgätenhet, och

lika liteo verkan hade de sedermera tid efter an-

nan, ända till början af detta århundrade, åtkom-
mande serskilda öfverflöd&förboden, isynnerhet emot
bruket af kaffe, sidentyger, förgyllningar, viner

in. m. , till dess att man ändtligen begynte inse,

boru overksamma alla yppighets-förordningar alltid

måste blifva, och derföre öfvergifvit all tanka

derpå.

Yna« En drottning med detta namn är en af de

första qvinnor, vår äldsta historia omtalar, och

hon synes bafva varit ett ganska ovanligt frun-

timmer, att döma af de få drag sagan om benne

aoför. De besynnerliga öden, för hvilka hon skall

bafva varit utsatt, äro i hög grad romantiska.

Då Upsala-konungen Adils en gång med sina bär-

skepp dragit ut på vikingafärd, kom han till

Sacosarnes land, vid norra Tysklands kust, och

landsteg der, för att göra så kalladt strandhugg,

d. v. s. anställa plundring. Landets dåvarande ko-

nung, som för tillfället var frånvarande, bette

Geirthiofer, ocb hans drottning var Alof den Rika.

Adils och hans folk öfverföllo sjelfva kungsgården,

och togo der ett stort byte, blaod annat en tal-

rik boskapsjord ocb en mängd trålar, både män

ocb qvinnor, hvilka voro sysselsatta med dess vår-

dande. Ibland de tagna fångarna fanns en ung

jungfru af underbar skönhet, hvilken snart ådrog

sig allas uppmärksamhet. Hennes namn var Yrsa.

Hon ådagalade så mycken klokhet ocb förstånd i

allt bvad boo talade, samt var så kunnig ocb

skicklig uti mångahanda ämnen, att man tydligen

insåg, det hon icke kunde vara en vanlig trälinna.

Af alla blef bon derföre genast högligen omtyckt,

dock mest af konung Adils sjeif, som äfven snart

boll bröllop med henne, och gjorde benne till sin

äkta hustru. Yrsa blef således drottning i Svi-

thiod, ocb tycktes det alla, att bon var den yp-

persta drottning, som någonsin der funnits. Pä

samma tid som Adils var Upsala konung, fanns

äfven i Leire på Seeland en tapper ocb krigisk

konung, benämnd Helge. Denne drog en sommar, ej

långt efter Yrsas aokomst, med en så väldig krigs-

makt upp till Svitbiod, att konung Adils icke

både någon annan utväg, än att flykta undan,

hvarpå Helge landsteg med sin bär och plundrade

i landet. Han tog der ett stort byte, ocb bemäk-

tigade sig äfven den sköna drottning Yrsa, hvil-

ken han hemförde med sig till Leire och gjorde till

sio gemål. Uti trenne hela år hade hon sedan

lefvat som hans bustru, ocb derunder fÖdt honom
en son, deo med tiden så namnkunnige ocb myc-
ket prisade Rolf Krake, då en gång den Sachsi-

ska drottningen Alof ankom till Danmark ocb yp-
pade för Helge, att han var gift med sin egen

dotter. Yrsa var nemligen född af Alof den Ri-

ka, sedan denna, på ett af Helges vikingatåg i

hans ungdom, blifvit af bonom tillfångatagen och

tvungen att någon tid vara hans fri Ila. Efter

denna upptäckt, som till och med väckte det stör-

sta uppseende uti den gamla hedendomen, kunde

Yrsa icke längre fortfara att vara Helges maka,

utan blef bon då återsänd till konung Adils i Up-
sala, ocb var sedan hans drottning så länge bon

lefde. Mycket sörjde bon dock öfver att skiljas

ifrån Helge, för hvilken bon alltid byst den öm-
maste tillgifveobet, bvaremot hennes kärlek till

Adils var ganska ringa, och missämja ofta upp-

stod dem emellan. Sedermera omtalas drottning

Yrsa i sagan icke mera, an vid det tillfälle, många
år derefter, då hennes namnkunnige soo, den tappre

Rolf Krake, med sina tolf kämpar gjorde sitt äf-

ventyrliga ocb mycket prisade besök hos konung

Adils i Upsala, der han utsattes för så många
forsat. Rolf och bans kämpar emottogos då och

undfägnades på det bästa af Yrsa, som visade stor

glädje öfver att ännu en gång få träffa sin käcke

son, och anställde några pålitliga personer till

hans uppvaktning, men tillika mycket varnade ho-

nom för konung Adils svek. När Adils slutligen

beredde sig att med öppet våld angripa sina gä-

ster, kom Yrsa ännu en gång till dem. Hon bad

Rolf Krake skyndsamt aflägsna sig från Upsala,

emedan han annars sannolikt skulle blifva öfver-

roannad af konung Adils, som skickat bud åt alla

hål), för att uppbåda ännu mera folk, och lät hon

derföre framföra till Rolf en präktig bvit bäst,

och tolf röda hästar åt hans kämpar. Dessa hä-

star voro tagne utur konung Adils eget stall, och

voro ibland de bästa, som der fonnos. Vid afske-

det öfverlemnade drottning Yrsa dessutom åt sin

son ett stort dryckeshorn, oppfylldt med gyllene

ringar och andra kostbarheter, hvilka hon tagit

från Adils, och underst i hornet låg den dyrbara,

vidtberömda ringen Sviagris.

Tinne t annex till Gammalstorp, är beläget vid

bafvet,
J

mil N.N.O. från Sölfvitsborg, i Listers

härad af Bleking. Vid kyrkobyo är en vall ocb

ett stenrör, som af allmogen kallas Signild* bur,

ocb en ek, kallad Habors ek. Socknen inoebåller

2!| hemman med t,075 inbyggare på en areal af

3,58? tunnland, hvaraf 225 äro sjöar ocb kärr.

Yiarui räknas såsom den åttonde biskopen öfver

Strengnäs stift, bvilket ban lärer bafva blifvit om-
kring år 1291 genom ordentligt val och med påf-

vens samtycke. År 1292 bevistade ban ett möte

i Örebro, der han, tillika med biskop Laurentius

i Linköping, ooderskref en offentlig handling, hvar-

uti stadgades att gården Staf på Päringe skulle för

evärdliga tider tillhöra Upsala domkyrka. " Hvad

han för öfrigt uträttat för sitt stift, finnes ingen-

städes aotecknadt; dock anses han bafva varit verk-

sam för uppbyggandet af Strengnäs domkyrka. I
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Febroari månad 1305 åtföljde han konung Birger

på dennes fälttåg emot de båda bertigaroe Erik

och Waldemar. Han var då konung Birgers råd

och deltog, tillika med de Öfrige riksråden i den

förlikning, som kort derefter afslöts emellan Bir-

ger och hans bröder, samt bekräftade den högtid-

liga förlikningsakten med sitt namn och sigill.

Han lärer bafva aflidit år 1308.

Ysby, annex till Renneslöf, är beläget i Höks hä-

rad, j- mil O.S.O. från Laholm. Bland socknens

forolemningar märkas Todstenarne, som sägas be-

teckna en i forntiden här hållen tvekamp mellan

Starkother och Hergrim. På ett annat ställe vid

Laga-ån är ett berg, som kallas WaUiall, och som
fordom lärer varit begagnadt till äUestupa. En

annan bär be6ntlig fornlemning kallas Midsommars-

»tvgan och liknar en grotta, 6 alnar i fyrkant,

med nedgång likasom till en källare. Socknen in-

nehåller 11 £ hemman, med 638 inbyggare på en

areal af 7,637 tunnland, bvaraf 55 äro sjöar och

kärr.

Ystad 9 en stapelstad nära bafvet, 62 mil från

Stockholm och 6 mil från Malmö, är en bland ri-

kets äldre städer och har troligen först uppkom-
mit under medeltiden. Den tillhör tredje klassens

städer och är liten, men någorlunda väl byggd,

fastän med trånga och irreguliera gator. Hustom-

terna äro till antalet 506 och taxeringsvärdet å

tomter och jord utgör 865,936 R:dr b:ko. Sta-

dens publika hus äro rådhuset och trivialskolan,

samt husarkasernen och lankasterskolan. Kyrkor-

na äro tvänne, nemligen S:t Petri eller hospitals-

kyrkan, grundlagd år 1267; samt Marie kyrka,

eller den egentliga stadskyrkan, som, i förening

med Öya och Hedeskoga landtförsamlingar, utgör

ett regalt pastorat. Här finnes rådhusrätt, sjö-

mansbus-direktion, sparbank samt sjötullskammare

ocb postkontor, hvarifrån posterna expedieras öf-

ver sjön till utrikes orter. Tvänne gånger i vec-

kan afgår härifrån posten till tyska landet öfver

Greifswald medelst fram- och återgående preussi-

ska ocb svenska ångfartyg. Hamnen är på sed-

nare åren betydligt förbättrad, och fartyg ända

till 15 fots djup kunna der ligga säkra för storm

ocb oväder. Slädens förnämsta rörelse består i

spannmålshandel, som i sednare åren mycket ut-

vidgats samt afven bedrifves af flere stadens band-

iande med egna fartyg på utrikes ort. Torsk, ål,

sill och lax fångas i saltsjön. Stadens garnison

otgöres af en der ständigt förlagd sqvadron af

Kronprinsens hnsar-regemente. En privatbank med
otlåningsrätt ocb betydlig lånefond bar bär blifvit

inrättad af kommerce-råderne Hemberg ocb Berg-

man samt handlanden G. Hagerman, ocb utdelnin-

gen deraf till aktie-egarne skal) bafva utgjort än-

da till 11 procent. Ystads nuvarande välmåga har

till en stor del blifvit grundlagd under kontinental-

kriget på kejsar Napoleons tid, då staden af En-

gelsmännen emottog de mångfaldiga dyrbara skepps-

laster, som af dem blifvit uppbragta i Östersjön,

och såsom konfiskerade försåldes i Ystad till gan-

ska låga priser. Staden eger 653 tunnland åker,

186 äng, 800 skog och utmark, samt betalar i

årliga statsbidrag omkring 37,120 R:dr b:ko. An-

talet af dess bandiande utgjorde år 1844 29 per-

soner med 44 mans betjening. Hela folkmängden

uppgår till 4,155 invånare.

Ytterby, annex till Kongelf, är beläget norr om
denna stad, vid Nordre och Götba-elf. Socknen

utgör ett jemnt, öppet och bördigt, men skoglöst

land. Rådande jordmånen är lermylla, och bråee-

torf saknas ej alldeles. Kronosäteriet Ka$tettgåt-

den (se detta ord) är bär beläget. Ett annat si-

teri, Marieberg, finnes här äfven. På ett gärde,

kalladt Kongsvallen , inom dess egor, skall det be-

kanta mötet mellan nordens tre konungar, loge i

Sverige, Magnus i Norrige ocb Erik Ejegod i Dan-

mark år 1100 bafva blifvit hållet. Socknen inne-

håller 45 J mantal med 1,485 inbyggare på en

areal af 8,378 tunnland, bvaraf 530 äro sjöar

ocb kärr.

ITxkull. Denna gamla adliga ätt räknar en så

hög ålder, att en af dess stamfäder, riddaren Lo-

dolf, påstås redan hafva lefvat uti kejsar Ludvig

den Frommes tid ocb stupat uti ett slag emot Norr-

männen år 874. En riddar Adelgerd, som förde

öfverbefälet öfver bela Holsteio och dog 988,

hörde äfven till denna ätt. När den tappre biskop

Albertas år 1198 förde en del af Holsteins unga

adel med sig till Lifland, voro deribland äfven

tvenne bröder från Holstein, Daniel och Conrad,

och från dessa två bärstamma alla Litländske ocb

Svenske herrar Yxkull, Yxkull von Meyendorff och

friherrar Yxkull Gyllenband. Namnet upptogs se-

dermera efter det vid Duna belägna arfgodset Yx-
kull.

Yxkull, Otto, en son af Detlov Yxkull, kämpa-

de 1595 under riksmarsken Klas Fleming tappert

mot Ryssarne; blef sedan ståthållare på Narra

och 1600 fältmarskalk. Dog året derpå. Han var

stamfader för familjen Yxkull Gyllenband.

Yxkull, Wolinur, son af landtrådet i Estland,

Didrik Woldemarsson von Yxkull till Ryssel, in-

troducerades redan 1625 på svenska riddarhoset,

då ban skref sig herre till Ca st i, Djur«näs, Oge-

sta och Körunda. H8n både först kommit till Sve-

rige uti konung Johan Ill:s tid ocb varit hans kam-
marjunka re; sedermera blef ban hofmarskalk hos

Carl IX. Han var gift med Helena, en natorlig

dotter af hertig Magnus af östergötbland med An-

na von Haubitz. Dennas son

Yxkull, Holmar, som skref sig till Djursnäs

ocb Sarslax, var öfverste-Iöjtnant då ban 1644
förordnades till kommendant på Nyköpings slott.

Blef sedermera utnämnd till öfverste för ett fot-

regemente och dog den 14 Januari 1649.

Yxkull *»yllenbnn<l, Otto, en son af Rein-

hold Göranson von Yxkull till Koski och Paden-

orm, upphöjdes 1648 till friherre, samt skref sig

sedan friherre till Padenorm och Pöbajärfvi. Hao

var då krigsråd ocb general- kommissarie öfver

Estland ocb Ingermanland. Han dog utan manliga

a rfvingar.

Yxkull, Otto Reinhold, en son af överste-

löjtnanten Fabian Reinboldsson Yxkull, föddes i

Lifland den 11 Augusti 1670 samt blef 168? kor-
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natt vid drottning Ulrika Eleonoras lifregemente

och general-majoren Anders von der Pablens re-

gemente. Befordrades 1686 til) löjtnant och 1700

till ryttmästare. Utnämndes 1710 till general-

adjutant vid finska arméen, 1711 till överste-

löjtnant vid Åbo läns infanteri, samt 1713 till öf-

verste för Åbo läns och Björneborgs regemente

Ull bäst. År 1717 blef bao general- major och

1730, då han upphöjdes i friberrligt stånd, tilli-

ka landsböfding öfver Åbo ocb Björneborgs län.

Under sin krigstjenstetid hade nan, åren 1689 till

1692 bevistat alla fälttågen vid Holländska ocb

Fraoska arméerna, samt, efter hemkomsten til) Sve-

rige, träffbingarna vid Pröfstingshof, Yxkollsbof,

logris, Systerbäck ocb Kyrölä m. m. samt slaget

vid Storkyro 1713. Äfven gjorde ban 1718 års

fälttåg från Jemtland till Trondbiem, der ban tven-

ne gånger nödgade danske general-majoren Bndde

att vika nndan för sig genom häftiga anfall. Han
afled i Åbo den 10 December 1746.

Txnerum, ett annex till Björsäter i Bankekinds

härad, är till sin betydligare del beläget inom

Skärkinds härad af Östergöthland , men sträcker

sig äfven till en del in i Norra Tjust härad af

Kalmar län. Socknen är belägen
3-J mil S.O. från

Linköping. Marken år bergaktig och jordmånen

består dels af sand, dels af lera. Insjöarna äro

många, såsom Yxningen, Saken, Borken, Taggen,

Lången m. fl. Fyra åar rinna genom socknen.

Borkhulls jernbrok med stångjernsbammaren Goöo

samt 19£ underlydande hemman är |här beläget.

Socknen innehåller llf hemman med 520 perso-

ners befolkning på en areal af 14,835 tunnland,

bvaraf 3,620 äro sjöar och kärr.

Zaoder, Daniel Johan» son af öfver-li-

sent-kommissarien Paschen Zander i Mecklenburg,

föddes d. 25 Mars 1685, och började 1701 tjänst-

göra såsom brigad-adjutant ocb fänrik vid ett

Mecklenburgiskt regemente, som då stod i hol-

ländsk sold. Deltog med de allierade oti slaget

vid Ramillies samt i belägringarna af Löwen, Me-
nin, Atb och Osteade. Blef 1707 löjtnant i Svensk

tjenst, då han placerades på öfverste Breitholtzs

regemente, med hvilket han gjorde pohlska fält-

tåget. Då den öfriga bären aftågade till Ukrän,

qvarstaonade Zander vid den särskilda afdelning,

som lemnades åt konung Slanislaus, ocb då den-

ne sedoare nödgades draga sig till Pomern, kom-
menderades ban till Stettin. Under nämnda stads

belägring 1710 af Ryssarne, blef ban vid ett ut-

fall sårad och fången; men blef tre år derefter

åter utvexlad mot en rysk löjtnant och tio man.

Erhöll då fullmakt såsom kapten, till belöning för

sin visade tapperhet, och utnämndes 1714 till ad-

jutant af flygeln, samt 1715 till general-adjutant

bos fältmarskalken grefve Ducker, dä ban tillika

upphöjdes uti adligt stånd. Efter att någon tid

bafva uppehållit sig uti det bårdt belägrade Stral-

sund, sändes ban, kort före denna fästnings öfver-

gäng, öfver till Sverige att påskynda undsättning,

ocb då kort derefter konung Carl XII öfverkom-

mit till Skåne, skickades ban att till Stockholm

framföra underrättelsen härom. Under Fredriks-

balis belägring 171 G blef ban åter sårad. Ut-

nämndes följande året till öfverste af kavalleriet

samt konungens general-adjutant , ocb fick i upp-

drag att sätta Eda skans uti försvarstillstånd. Del-

tog 1718 äfven uti Fredrikshalls andra belägring,

ocb bibehöll efter konungens död general-adjutants-

befattningen bos arfprinsen af Hessen. Är 1719

var ban med uti den för bufvudstadens räddande

vigtiga traffningen vid Staket, ocb med denna af-

fär slöt ban sin krigiska bana, ehuru ban äfven

derefter erhöll vidare befordringar. Så utnämndes

han 1730 till öfverste för ett garnisons-regemen-

te i Götbeborg, der ban äfven förordnades till kom-
mendant ocb följande året till öfver-kommendant.

General-major 1741. År 1743 uppdrogs honom
att föra befälet öfver den del af arméen , som sam-
mandrogs vid Gefle, och sedan öfver den som var

församlad i Bobos län. Slutligen utnämndes ban

1746 till general-löjtnant af infanteriet ocb 1751
till president i krigskollegium. Vid Svärds-ordens

instiftande 1748 nämndes ban till riddare ocb kom-
mendör, samt blef 1755 serafimerriddare. Afled

1762.

Zapolschlftka freden* Under det allmänna nor-

diska kriget på konung Joban lll:s tid, var det slut-

ligen isynnerhet jesuiten Possevin , som skulle med-
la fred emellan Ryssland och Poblen, ocb ban ar-

betade äfven med all flit att Sverige tillika måtte

bhfva deruti inbegripet. Derom både ban dess-

utom bekommit påfvens uttryckliga befallning, ty

sådant, menade man i Rom, kunde ej annat än

lända till religionsverkets befordran. Han inbero-

tade till en början härom Ryske czarens tankar,

och Ivan fanns äfven icke obenägen, men ville

dock ej göra första steget. Possevin skref då

till konung Joban III ocb föreställde honom de för-

måner han kunde vinna af denna fred, bvarmed ban

icke allenast skulle göra sig behaglig för pohlska

bofvet, i afseende på sin son, utan ock vinna påf-

vens ynnest, som gerna ville vara bonom till tjenst.

Possevin sade sig dessutom förmoda, att den vac-

kra religionseld, som redan blifvit upptänd i ko-

nungens hjerta, allt vidare skulle upplysa honom;
men konung Johan visade ingen böjelse för en fred

,

som, skalle föreskrifvas bonom af andra makter.
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Härom gaf han både konung Stefan i Poblen och

Possevin sio mening tillkänna. Icke destomiodre

trädde man slutligen till fredsverket, som öppna-

des oti byn Jamas Zapolschie d. 3 Dec. 1581, och

afslutades d. 15 Jan. 1582 på tio år. Vilkoren

voro, att konung Stefan skalle återgifva allt hvad

han intagit i Ryssland, hvaremot czaren till ho-

nom afträdde de 34 fästningar, som han eröfrat i

Lifland. Narva skalle behållas af den, som först

kände vinna det af de Svenske, och sedan försvara

det mot bvem det vara måtte, utan att freden

derigenoro rubbades. I anledning deraf måste De
la Gardie genast npphäfva Pernows belägring,

hvarefter denna fästning straxt af Ryssarne öfver-

lemoades åt en Poblsk besättning. Zapolschiska

freden gick kooaog Johan högeligen till sinnes,

och satte bvarken påfven eller Possevin bos ho-

nom oti något särdeles förtroende.

Xebråzynthius, Jacobus, föddes d. 17 Nov.

1582 på Själevads prestgård i Ångermanland, der

fadren, Hans Laurentii Bure, då var kyrkoherde,

men bvilken sedermera flyttade till Säbrå, hvar-

ifrån sonen tog anledning till sitt något besynner-

liga tillnamn. Den ange Jakob studerade dels

under sin faders handledning, dels uti Gefle skola,

samt slutligen vid Upsala akademi. Derefter be-

sökte han flera utländska läroverk, och hemkom
1611 såsom promoverad filosofie magister med
ganska gruodliga studier. Genast förordnades han

äfven följande året til) logices professor, och år

1613 till eloquentiae professor vid akademien i Up-
sala, hvarefter han tillika, till vinnande af för-

bättring på sina löneinkomster, af konungen ut-

nämndes till kyrkoherde i Wändels församling af

erkestiftet år 1616. Känd för serdeles utmärkta

predikogåfvor, kallades han 1621 till bofpredikant

bos konungen, i bvilken egenskap han åtföljde

denne under fälttåget till Preussen. Sedermera ut-

nämndes han 1624 till pastor primarius vid Stor-

kyrkoförsamlingen i Stockholm, vid bvilken ban

tjenstgjorde med stort beröm uti femton bela är.

Uppå enhällig kallelse, utnämndes ban slutligen

1639 till biskop i Strängnäs. Under den alltför

korta tid, ban förestod detta stift, ådagalade han

ganska stor driftighet och mycket nit, isynnerhet

vinnlade han sig med serdeles omsorg om domkyr-
kans förbättrande både till byggnad ocb prydnad,

samt lät uppföra fasta stenmurar, med prydliga

portar, omkring kyrkogården, hvilken planterades

med sina no så herrliga träd. Mycket saknad af

bela stiftet, afsomnade han d. 6 Juli 1642. Hans
barn kallade sig Burseus, och från honom bärstam-

ma de adliga och friherrliga ätterna Burenskiöld.

Xeedtz, Samuel 9 af en gammal Skottländsk

ätt, föddes på 1660-talet, ocb begaf sig 1680 ot

till Brabant och Spanska Nederländerna, för att

inhemta kunskap i krigsmannayrket. Efter hem-
komsten blef ban 1681 volontär, ocb två år sednare

förare vid gardet. Derpå 1684 fänrik vid West-
manlands regemente, ocb 1686 kapten vid en i

Brehmen anvärfvad bataljon. År 1688 kommen-
derades ban med de bjelptrupper, som konung
Carl XI sände till Holland, der han såsom kapten

deltog oti slaget Tid Landen, äfvensom oti åtskil-

liga andra träffningar ocb belägringar, intill år

1698, då de Svenska bjelptrupperna beinkallades.

Utnämnd 1700 till kapten vid Westmanlands re-

gemente, deltog ban sedan uti alla dess bedrifter

oti det följande fälttåget, i slaget vid Narva, öf-

vergången öfver Duna m. m. Uti slaget vid KUt-

sow 1702 fick ban en bast skjuten nnder sig, ocb

blef så illa skadad, att han för någon tid sattes

or stånd att tjenstgöra. Blef 1703 förordnad till

major ocb öfverste- lojtnant för en då nppsatt

Finsk bataljon, ocb efter flera i Finland utförda

bedrifter 1707 uppböjd i adligt stånd. Förord-

nades 1711 till kommendant i Calmar, och föl-

jande året till öfverste för det s. k. Bergsrege-

mentet. Slutligen blef han år 1714 utnämnd till

öfverste för Stockholms stads borgerskap. Afled

1717 i Malmö, under arrest för någon i tjensten

föröfvad egennytta.

SEeldewlte, von» öfverstiona. Under detta ano-

nyma namn lefde mot slutet af 1700 års första

hälft på Ingelstorps gård i Dörby socken af Cal-

mar län marggrefvinnan Dorotbea af Bayreuth, född

prinsessa af Holsleio-Beck. Hon var född 1685,

och förmäld 1709 med marggrefven Fredrik Georg

Carl, med bvilken bon egde sooen marggrefve

Fredrik af Bayreuth, som var förmäld med konung

Fredrik den Stores ocb Svenska drottningen Lo*

visa Ulrikas syster. För brott emot den äkten-

skapliga troheten blef hon år 1716 skiljd från

sio gemål, och bållen i fängelse i Nurnberg ända

till 1734. Då ntgafs bon i hemlandet för död,

öfverfördes bemligen till Sverige af öfversteu

Wrangel von Brebmer, d. v. kommendant på

Calmar slott, och q varblef bos dess eokefro, son

efter mannens död såsom hyresgäst vistades på

Ingelstorp, hvilket då tillhörde enkefro professor-

skan Maria Dablerus. Om hennes boning på Ingelstorp

bar kanslirådet J. C. Linnerbjelm antecknat föl-

jande: "Huset är en gammal envånings-byggniog

af träd, fordom så inrättad, att från hvardera af

de tvenne kamrar, som, på ömse sidor om salen,

ligga åt gården, var serskild utgång genom en så

kallad tvist, likasom det ännu är ifrån salen. Jemte

dessa kamrar, var ännu en på bvarje ända af

byggningen, och en stor sal midluti. Marggref-

vinnan bebodde en af dessa kamrar, öfverstionan

Wrangel en annan, hennes dotter, fru Maidel med

tvenne barn en tredje, ocb husets ägarinna, pro-

fessorskan Dahlerus, den fjerde kammaren. Laget

är lugnt, med inskränkta utsigter. En bäck löper

utmed gårdsrummet." Slutligen blef marggrefvin-

nan, emot en ersättning af 1000 daler årligen,

inackorderad hos grefliga familjen Lewenhaupt på

Stäflö, der hon dog, och blef begrafven i Åby

kyrka. Om hennes död bar Åby kyrkobok denna

anteckning: "1761 den 25 December dog gamla

öfverstinnan Dorotbea Zettewitz på Stäflö af het-

sig feber, 78 år."

Zelpel, Carl Samuel Fredrik Von, föddes

af Tyska föräldrar i Sölvitsborg d. 14 Mars 1793.

Då fadren några år derefter flyttade till Upland,

ocb der inköpte Lingonbacka pappersbruk, blef
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sonen redan vid elfva års ålder inskrifven såsom

student vid Upsala akademi, hvarest bao år 1811,
ännu föga mer an aderton år gammal, tog kan-

sli-examen. Berpå skulle han, enligt fadreos ön-

skan, åfven studera juridiken; men afstod där-

ifrån, efter en misslyckad tentamen. Ynglingens

håg ledde honom snart åt ett helt annat håll,

emligen vitterheten. Di för tiden var det i Up-
sala nästan uteslutande fråga om den Tyska vit-

terheten, och i denna var ban ganska beläst. Ti-

digt försökte han sjelf sina krafter i den foster-

ländska skaldekonsten, ocb, förtroligt bekant med
Phospboristerne, lemnade ban, vanligen under sig-

naturen "Carl," flera bidrag till Atterboros Poetiska

Kalender, äfvensom sedermera till Svea, samt öf-

versatte ocb utgaf 181? Werners tragedi Martin

Luther. Af hans egna skaldestycken är endast ett

af något större omfång, nemligen de Evangeliska

Romanserna, bvilka , eburu bestående af flera ströd-

da stycken, likväl bilda en sammanhängande cyclus.

Hans triumf, och den mest lysande dagen i hans

lefnad, var den, då ban, på de studerandes väg-

nar, i Gustavianska trädgarden hade den utmär-

kelsen att få öfverlemna åt akademiens dåvarande

kansler, kronprinsen Oscar, ett svärd och ett Gö-
tbiskt dryckeshorn, under framförande af ett lyc-

kadt och ganska väl deklameradt poem. Efter

fadrens död år 1818, emottog Zeipel, såsom ende

sonen, en icke obetydlig förmögenhet; men den

smälte efterhand bort, man vet icke rätt huru,

ty ban lefde efter utflyttningen till landet gan-

ska tarfligt, och om ban äfven under sina besök

i staden emellanåt slog sig lös och trakterade

några vänner, borde detta just icke bafva kun-

nat betyda så serdeles mycket. Det var bos

Zeipel den beständiga tillsynen och omtankan som
fattades. Allt gick snart* sagdt vind för våg,

och olyckan gjorde, att ban först alltför sent

insåg sin oförmåga i detta fall. Andelen i tryc-

keriet, stenhuset i staden, slutligen sjelfva pap-

persbruket, allt måste efter band försäljas, så

att Zeipel, jemte sin temligen talrika familj, un-

der de tio sista åren af sin lefnad ingenting mera

egde qvar af sin förmögenhet än fri boning, ved-

brand, en trädgård ocb bete för några kor, bvilka

förmåner till döddagar ban vid sista egendoms-

försäljningen både betingat sig. Slutligen be-

gynte en ny period i bans lefnad. Klemigt upp-

född, af natur ocb vana älskande makligbeten och

sällskapslifvet, hade han dock mod nog, att nu-

mera i sin författareförmåga söka medlet till sin

ocb de sinas bergning, samt nog styrka att der-

med år från år uthärda med en beundransvärd flit

i sin djupa, landtliga enslighet, tidigt uppstigande,

och arbetande nästan hela dagarna. Visserligen

knnde man i bans romaner bland annat anmärka

en alltför stor löslighet i planen, ett oppradande

af enskilda, svagt sammanbundna äfventyr ocb

anekdoter, såsom i hans Wasaåttlingarne, och bans

Rabenius; men samma anmärkning kan göras om
ett stort antal af nutidens både Svenska och ut-

ländska romaner, bvilka icke desto mindre vunnit

allmänhetens gunst. Hans bästa roman är troligen

Seton, hvilken äfven barden förtjensten att troget

skildra andan af den Gustavianska tiden, till och

med lefnadssåttet bland de högre samhällsklasserna.

En novell, De satnmansvurne , skildrar Carl XII:s

ocb Fredrik l:s tidebvarf. Bland hans öfriga ar-

beten på prosa märkas: Två herrar och en narr,

Malcoim Sinclairs mord, Cecilia Wasa, Riddar Tynne,

skådespel i 4 akter, m. fl. Bland hans efterlem-

nade manuskripter fanns ett skådespel, samt en

öfversättning af en bland Plauti komedier, hvilken

icke lärer bafva lyckats finna någon förläggare,

eburu den troligen förtjenade att offentliggöras.

Zeipel afled på Lingonbacka d. 12 Febr. 1849,
efter några få dagars sjukdom, till följd af ett

plötsligt inträffadt slaganfall, hvartill ban lärer

haft ärfda kroppsanlag, och hvilket sannolikt på-

skyndades af ett alltför mycket stillasittande lef-

nadssätt under de sednare åren.

SEelleo» l¥ila af* son af komministern i Hernö-

sand Mattbias Nilsson Zellenins, föddes d. 30 Dec.

1724. Farfadern, Nils Mattsson, var skattebonde

på hemmanet Sel i Ramsele socken af Ångerman-
land, hvaraf anledning togs till namnet. Sedan

den unge Nils genomgått Hernösands skola och

gymnasium, kom ban 1740 till Upsala akademi,

der ban med synnerlig ifver företrädesvis egnade

sig åt juridikens studium, samt blef 1749 filoso-

fie magister, 1751 docens vid juridiska fakulte-

ten, och följande året juris doktor. Ingick der-

efter i Svea bofrätt, der ban 1763 befordrades

till advokat- fiskal, 1770 till assessor, ocb 1781

till bofrättsråd. Utnämndes 1794 till ledamot af

högsta domstolen. R. af N. O. 1795, ocb 1799
uppböjd i adligt ståod, då ban skref sig till Ba-

lingstad och Berga. År 1800 vice president i

Svea bofrätt. Känd för mindre vanliga kunskaper

ocb stor embetsmanna-skickligbet, erhöll han tid

efter annan åtskilliga uppdrag ocb tjenste- förrätt-

ningar, samt kallades till ledamot af sjöförsäkrings-

öfverrätten, af lag- kommissionen m. m. Afled i

Stockholm den 18 Juli 1806. Han efterlemnade

ingen son; men en bans hustrus slågtinge,

Zelléo, Johan af, förut kallad Lycbou, samt

son af handelsmannen och bagaren i Stockholm,

Nils Castensson Lycbou, erhöll hans nummer på
riddarbuset. Han var född d. 18 Juli 1757, blef

1788 expeditions-sekreterare i konungens kansli,

och 1802 R. af N. 0. Afled 1823.

Zeogerleln, 4»eorjf David* son af en färgare

i Luneburg vid namn Johan Zengerlin, föddes år

1674. E)fter fullbordade studier ocb resor genom
flera länder, var ban under tolf års tid uti åt-

skilliga främmande makters tjenst, dels vid in-

fanteriet, dels vid fortifikationen, samt bi vistade

mångfaldiga fältslag ocb belägringar med det be-

röm, att ban tjenade sig upp till ingeniör-kapten

uti Sachsisk tjenst. I denna egenskap blef ban

tillfångatagen af de Svenske uti slaget vid Narva

1700, och bom följande året, tillika med de öf-

rige Ryske fångarne, till Stockholm. Hölls sedan

fången dels der, dels i Jönköping, ända till år

1709, då ban antog Svensk tjenst, och blef ut-

nämnd till kapten vid ett regemente till fot, samt

Det. IV. 48
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kommenderad till Landskrona. Under denna stads

belägring af Danskarna ledde ban med mycken
omsorg fortifikationsarbetena till försvaret, och

sedan fältmarskalken Stenbock med Svenska bären

ankommit till nejden af denna stad, skyndade han

sig genast till bonom, då ban faemligen, änder en

natt, smög sig genom bela Danska arméen. Uti

slaget vid Helsingborg 1710 förrattade ban gene-

ral-edjutantstjenst. Befordrades 1711 till major

vid Sachsiska regementet, hvarefter ban rekogno-

sberade trakten kring Blekinge, exercerade den

sersktlda bataljon, som upprättades af tagne krigs-

fångar, samt inom ett par månader med ringa folk

ocb omkostnad upprättade och bragte i fnllgodt

stånd starka förskansninger omkring Christianstad.

Utnämndes 1712 till öfverste- lojtnan t vid Sachsi-

ska regementet, med bvilket ban 1716 gjorde

fälttåget till Norrige, slog en brygga dfver Svioe-

annd, samt försvarade densamma emot de der helt

nära liggande fiendtliga örlogsfartyg, pråmar och

galejor. När sedermera, under en stark blåst, de

Danske försökte sönderbryta bron med ett dePen-

sions- skepp af 28 kanoner och 130 mans besätt-

ning, en fregatt, två galejor och sex skärgårds-

båtar, försvarade han sig så tappert, att det

förstnämnda skeppet eröfrades, ocb bela dess be-

sättning dels dödades, dels tillfångatogs, samt de

öfriga fartygen drefvos på flykten med stor för-

lust. Kort derefter utmärkte ban sig genom syn-

nerlig tapperhet uti träffningen vid Dunekilen, till

belöning hvarför han befordrades till öfverste som-
maren 1716. Med sitt Sachsiska regemente afslog

han följande året ett fiendlligt anfall på dö tbe-

borg. År 1719 blef han den förste, som af drott-

ning Ulrika Eleonora nppböjdes uti adligt stånd,

då ban skref sig berre trtl Ekedal. När bans re-

gemente 1720 afdankades, erböll ban afsked; men
utnämndes året derpå till kommendant i Gotbe-

borg, hvilken befattning ban bestred till sin död

den 27 Januari 1729.

Zetsterinnn* Carl Niklas, son af trädgårds-

mästare-åldermannen G. P. Zetherman, föddes i

Stockholm den 18 Juni år 4774, ocb valde redan

1789, efter förut väl anlagda studier, läkareve-

tenskapen till sitt lefnadsyrke, bverföre ban de

följande åren begagnade alla föreläsningar och

medicinska öfningar, som då för tiden voro att i

Stockholm tillgå. Tjenstgjorde äfven redan vid

sexton års ålder, dels såsom underläkare vid ett

sjukhus i Stockholm ocb vid kongl. gardet, dels

såsom biträde åt assessor Land vid dess enskilda

praktik. Reste 1794 ut såsom oppbördsfältskär

med örlogsfregatten Grip på en sjöexpedition till

Medelbafvet, då ban, under åtta månaders vistande

uti Italien, fick tillfälle att besöka de talrika fält-

lasaretterna i Livorno, äfvcnsom taga kännedom
om medicinska inrättningarna i Pisa, hvarefter han

följande året vid några Danska hospitaler fullkom-

nade sina insigter. Efter hemkomsten blef ban år

1796 kirurgie magister och förordnad till stads-

fältskär i Arboga. Två år sednare medlem af

collegium medtcura. Företog straxt derefter en

rosa till Tyskland, bvorest ban, efter att hafva

ned ifver ytterligare studerat medicin ocb kirurgi

nti Berlin, promoverades till medicine doktor i

Jena. Återkommen till fäderneslandet, verkställde

ban 1802 liköppningen på den vådligen omkomne
arffursteo af Baden, och otnämndes 1805 till re-

gementsläkare vid Westmanlands regemente. Ut-

kommenderades 1807 med en bataljon af detta

regemente till Pommern, ocb bivistade de tvenne

följande årens fälttåg vid Norrska gränsen i egen-

skap af Brigadläkare. Såsom sådan åtföljde ban

Wermländska fördelningen af vestra arméen på

tåget till Stockholm, ocb deltog derefter uti expe-

ditionen till Westerbotten. Under tiden belönad

med assessors fullmakt. Sedao ban 1810 erhållit

kongl. krigs-vetelenskaps-akademiens belöning for

svaret på den af akademien framställda fråga:

"tivilka sjukdomar under sistförfiotna krig varit

inom de Svenska fältsjukbusen mest folködaode,"

kallades ban samma år till akademiens korrespon-

derande ledamot. Året derpå tilldelade collegium

medicum bonom en belöning för vaccinationens

befrämjande. År 1813 erhöll ban fullmakt att

vara öfver-faltläkare, ocb ntgick straxt derefter

med arméen till Stralsund, hvarpå ban bivistade

detta och följande årets fälttåg så uti Tyskland

och Brabant, som i Norrige, ocb hugnades efter

krigets slut med pension af de kongl. Pommerska
domänerna. Kallades 1813 til) ledamot af Sven-

ska läkare-sällskapet, 1815 till hedersledamot af

storhertigliga mineralogiska societeten i Jena, och

1816 till utrikes assessor i samma societet. För-

ordnades 1817 att vara brigadläkare vid andra in-

fanteri-inspektionens 4:de brigad. Afled den 16

Juni 1821. Bland de af bonom utgifna skrifter

märkas: Handbok för hälsans bevarande i fält; Om
nyttan af Atropa Belladonna vid kråflat tade hård-

heter ; Svar på frågan: Uppgift på den med natio-

nens vana, klimat och tillgångar enligaste och lämp-

ligaste spisordning, klädsel och sjukvård för besätt'

ningarna på Svenska örlogsfartyg ; m. fl.

Zetterling, Petter, en af det sist förflutna år-

hundradets grundligaste theologer och berömdaste

andlige talare, föddes den 3 Juni 1703 uti öster

Eneby socken vid Norrköping, bvarest fadren, Olof

Zetterling, då var vice pastor. Studerade vid Lin-

köpings skola ocb gymnasium, der ban, otan nå-

gon synnerlig bjelp af sina fattiga föråldrar, ge-

nom egen flit ocb andras information uppehöll sig

till år 1723, då ban med ett ganska hedrande

vittnesbörd reste till Upsala akademi. Så väl der,

som äfven sedermera i Stockholm, måste ban nå-

gon tid förskaffa sig sitt uppehälle såsom lärare

för andras barn, till dess han 1731 promoverades

till filosofie magister. Året derpå utnämndes haa

till rektor vid Franska lutherska skolan i Stock-

holm, emedan ban var känd för synnerlig skick-

lighet i Franska språket, och prestvigdes 1733 i

Upsala, hvarefter ban år 1735 erböll af konung

Fredrik fullmakt att vara tjänstgörande e. o. hof-

predikaat, samt år (736 utnämndes till ordinarie

hof- och drabantpredikant. Efter sju års uppvakt-

ning vid det kongl. hofvet, favarunder ban nf sina

ringa löner ofta måste understödja sina torftiga
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föräldrar, ntnämndes han 1742 till kyrkoherde

öfver Kuddby församling på Wikbolandet, samt

blef aret derpå förordoad till prost. Som ban i

Stockholm var mycket omtyckt för siaa förträffliga

predikogåfvor, erhöll han kallelse flera gånger till

dervarande församliogar; meo fortfor att qvar-

bJifva uti Kuddby. Kongl. akademien i Greifswald,

då den firade sia tredje jubelfest år 1756, ut-

nåmnde bonom, i anseende till hans berömda grand-

liga lärdom, till theologie doktor. Denne för-

tjenstfulle prestman afled den 17 Juli 1769. Man
bar af honom flera rätt goda Akademiska dispula-

tioner och åtskilliga ganska väl författade predik-

ningar. Doktor Zetterling blef någon tid beryktad

för den tvist, hvari han 1757 råkade med theo-

logiska fakulteten i Upsala, angående frågan om
"verldeos skapelse af intet," hvilket han påstod

blott kunna af uppenbarelsen bevisas. Denna and-

liga strid fördes dock ntan någon bitterhet å nå-

gondera sidan.

9Eetteratedt, Johan Wilhelm, född den 20
Maj 1785 i Mjölby af Linköpings stift, blef 1805
student i Land, 1*08 filosofie magister, 1810 do-

cens i botaniken, samt 1812 botanices demoostra-

tor och adjunkt i naturalbistorieo. Åren 1811 och

1817 företog bao vetenskapliga resor till Öland,

1819 till Gottland, och 1821 till Lappmarkerna.

Erhöll 1822 professors namn, heder och värdig-

het, bvarefter ban 1828 blef akademie-sekrete-

rare, och slutligen ordinarie professor vid univer-

sitetet i Lund. Känd såsom ea utmärkt både ve-

tenskaplig och vitter författare, bar han blifvit

kallad till ledamot af pbysiagrafiska sällskapet i

Lund, af vetenskaps- och vitterbets-sällskapet i

Götheborg, samt af kongl. Svenska vetenskaps-aka-

demien. Har dessutom en gång af Svenska aka-

demien erhållit det Londbladska priset. Är riddare

af Wasa-orden och af kongl. Danska Dannebrogs-

orden. Har atgifvit: Resa genom Sveriges och

Norriges Lappmarker.

KetteratrttiM, C«trl, son af en ryttare vid namn
Nils Sä tnerström i Jemlland, föddes den 16 Maj

1767. Då de föremål, som ständigt omgifva och

sysselsätta barns uppmärksamhet, oftast otöfva ett

afgörande inflytande på deras böjelse och fallenhet,

aamt ej sällan bestämma hufvudriktningen deraf,

så bör det ej lemnas oanmärkt, att på hemmanet
Nederby, som då utgjorde enkesäte för en pro-

»ttuna Tideman, fanns ea af de största boksam-

lingar, som då för tiden var att skåda iaom lan-

det, och att just detta ställe var det, sam utgjorde

skådeplatsen för den nnge Zetterströms barnaår.

Uti alla boningsrum, på vindar, samt t. o. m. uti

uthusen låge böcker uppstaplade, och sådana ut-

gjorde ej så sällan de raaterialier, hvarmed barnen

utförde bvarjehanda byggnadsföretag under sina

lekar. Snart fingo dock dessa leksaker en annan

betydelse för den lärgirige gossen, hvilken redan

vid sju års ålder, till största delen genom eget

bemödande, både förvärfvat sig en för barn af

denna ålder mindre vanlig kunskap. Föräldrarnes

fattigdom hindrade honom länge att få besöka

trivialskolan på Frösön, der ban ej förr lyckades

vinna inträde, än vid nära tolf års ålder. Sedan

ban derefter genomgått Härnösands gymnasium,

blef ban 1789 student i Upsala. Som ban redan

under skolåren haft den mesta båg för sådana

lärdomsgreoar, hvilka tillhöra läkarekonsten, lät

ban nu, ehuru hans föräldrar helst önskat att han

gått prestvägen, inskrifva sig till medicine studio-

sus, bvarefter ban, som under tiden måste uppe-

hålla sig genom konditionering såsom informator,

med synnerlig ifver begynte arbeta för fortkom-

sten på den bana, ban sålunda börjat beträda,

sysselsättande sig än med örters samlande och un-

dersökningar, än med öfningar i anatomiska dis-

sektioner, än med åhöraodet af fört läsningar uti

vetenskapen. Efter med beröm aflagda specimina,

promoverades bao 1797 till medicine doktor, samt

antogs samma år till medlem af collegium medi-

cum. Sedan längre tid tillbaka hade han haft

för afsigt att äfven låta viga sig till prest, för

att i sådaa egenskap inom sin födelsebygd, der då

för tiden ännu ingen läkare fanns, tillika koona

vara sina landsmän till hjelp vid farsoter ocb an-

dra farliga sjukdomsfall; men detta förslag öfver-

gafs på en af assessor Odbelius till honom gjord

appmaning, att, som det var brist på en tjealig

bok på Svenska i medicinal-lagfareubeten, han

skulle börja saromanskrifva en sådan. I denna af-

sigt företog ban sig om hösten 1798 att genom-
läsa allt bvad för äldre och nyare tider i den vä-

gen var att tillgå, hvarvid ban dock använde en

så öfverdrifvet trägen ihärdighet, att han, genom
ett beständigt stillasittande, grundlade en sjuklig-

het, som kort derefter förvärrades genom en

ådragen förkylning. Sedaa höll han sig inne på
aina rum uti nära två hela år, bvarunder ban sys-

selsatte sig med läsning uti de äldste medicinske

författares skrifter; mea återtog aldrig arbetet i

medicinal-lagfarenheten, ehuru han dertill flera

gänger uppmanades, fin del af manuskriptet öf-

verlemnades emellertid till medicinska fakultetens

i Upsala skärskådande, ocb författaren vitsordades

der om en sällsynt beläsenhet, samt mycken ur-

skilJBingsgåfva och en utmärkt skicklighet. År
1802 förordnades han till medicine adjunkt i Up-
sala, och erhöll sedermera tid efter annan flera

gånger förordoande att bestrida de medicin» theo-

reticaö et practicae professionen tillhörande göro-

mål, hvarförutan han, såsom adjunkt, höll före-

läsningar i fältmedicinen , samt prakticerade såsom
enskild läkare. Under denna trägna tjeastgöring,

saknade ban icke flera uppmuntringar. År 1813
erböll ban professors namn, beder ecb värdighet,

och samma år kallades ban till hedersledamot af
sondhets-kollegium, samt till ledamot af Svenska
läkare-sällskapet. År 1815 invaldes ban till le-

damot af vetenskaps-akademien, samt fick samma
år af sundbets-kollegium sig tilldelad vaccinations-

medaljen i si Ifver, för ådagalagd verksamhet och
nit vid koppympningens befrämjande. Utnämndes
1820 til) medicin» tbeoretica? et practicae profes-

sor vid Upsala akademi. Utom ofvananförda lärda

sällskaper och samfund, kallades ban äfven till

ledamot af Upsala läns hushållnings-sällskap, till
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ledamot uti Wetteraoische Getellschaft for die

gesammte Naturkunde, till hedersledamot af Jemt-
lands bashålls-sällskap, och till ledamot af veten-

skaps-societeteo i Upsala. R. af N. O. år 1824.

Han afled d. 9 Nov. 1829. Som umgänge med
böcker alltifrån barndomen varit professor Zetter-

ströms angenämaste sysselsättning, så började ban,

redan onder sitt vistande i Stockholm, att på bok-

auktionerna derstädes, efter sina små tillgångar,

förskaffa sig en liten boksamling, bvilken han

sedermera, vid bokauktioner i Upsala och genom
kommissionärer i landsorterna, efter hand så ökade,

att den vid hans död steg till mera än 10,000
volymer. Af densamme testamenterades en del

till Upsala akademi, men större delen till Frösö

skola, med vilkor, att en serskild bibliotheks-

byggnad af sten skalle för dess inrymmande i

skolans grannskap uppföras. De af honom ut-

gifna Akademiska disputationer och några andra

mindre afhandlingar, vittna om mycken lärdom.

Zetsell, Pehr, son af rådmannen O. Zetzell i

Söderköping, föddes d. 4 Sept. 1724, och blef,

efter att bafva genomgått Linköpings gymnasium,
år 1744 student i Upsala. Sedan ban der uti

flera år hufvndsakligen mast sysselsätta sig med
barns undervisning, för vinnande af nödigt lifs-

oppehälle, började ban först 1750, under Rosen-
steins, Linnés och Wallerii bandledning, studera

medicin, bvaruti ban snart gjorde så utomordent-

liga framsteg, att ban 1754 fick med synnerlig

beder emottaga doktorsvärdigheten. För att vi-

dare förkofra sig i vetenskapen, företog han året

derpå en resa till Tyskland, Frankrike och Hol-

land, der han med outtröttlig flit tillfredsställde

sin lärgirighet, och åtnjöt undervisning af flere

samtidens otmärktaste medicinska lärde. Med an-

ledning af de vigtiga vetenskapliga rön, ban on-

der tiden insändt till Svenska vetenskaps-akade-

mien, valde samma akademi honom redan år 1756
till sin ledamot, äfveosom Kur-Maioziska akademien

i Erfurt kallade honom till ledamot. Efter hemkom-
sten till Sverige 1757, otnämndes han till förste

fältmedicus i Pommern, hvarest han visade så myc-
ken drift och oförtruten uppmärksamhet, så väl i

afseende på de öfhge läkaroes verksamhet, som
på sjukdomarnas beskaffenhet, afhjelpande och före-

kommande, att konungen för hans räkning inrät-

tade en serskild ny tjenstebefattning för detta

ändamål. Efter sex års fälttåg, hvarunder ban år

1760, vid affären i Passewalk, varit på vägen att

äfven blifva tagen tillfånga, återkom ban, sedan

fred blifvit afsiuten, år 1762 till Stockholm, då

han förordnades till assessor i collegium medicum,

samt garnisonsmedicus. År 1774 tog han afsked

från * sitt assessorsembete, och sedan ban öfver

tjago år med lycklig framgång otöfvat sin veten-

skap i Stockholm, samt under tiden samlat betyd-

lig förmögenhet, nedsatte ban sig 1784 i Öster-

göthland, hvarest ekonomiska göromål, mera än

medicinsk praktik, sedermera sysselsatte honom till

hans död, som inträffade den 22 Juli 1802. Han
var alltid utomordentligt verksam, lärd och djup-

sinnig, men tillika munter och skämtsam i umgän-

get. Såsom ledamot i collegium medicum del-

tog han med serdeles nit i allmänna vården af

det Svenska medicinalväsendet, utarbetade sjelf

allt det, som egentligen rörde arméen, och bidrog

väsendtligen till beredande af de allmänna medi-

cinska författningar, som 1774 blefvo koDgjords.

Sin förmögenhet delade assessor Zetzell emellan

behöfvande slägtingar, ocb gjorde dessutom en

donation af böcker till Lioköpings gymnasium.

Zibet, Clirlstoffer BoarlalaiM, son af theologte

doktorn, prosten ocb kyrkoherden uti Qvidinge för-

samling i Skåne, Alexander Ziebetb, föddes d. 25

Dec. 1740. Sedan ban, under flera års vistande vid

akademien i Lund, förvärfvat sig grundlig insigt

i språk och vetenskaper, ingick han uti koogl. kan-

sliet, der han redan 1761 befordrades till ordina-

rie kanslist. Året derpå ntnämnde Gustaf III, så-

som då ännu varande kronprins, honom till sia

handsekreterare, bvarvid han erhöll hofsekreterare-

fullmakt, och 1766 gafs honom öppet bref på

namn, heder ocb värdighet af kongl. sekreterare.

Efter revolutionen och den lyriska tbeaterns in-

rättning, förordoade konung Gustaf III honom 1773

till underdirektör vid de kongl. spektaklerna , ocb

året derefter erhöll han värdighet af förste expe-

ditions-sekreterare. Upphöjdes 1777 i adligt stånd,

då han tillika otnämndes till regeringsråd i Pom-
mern. Archivarie vid Kongl. Maj:ts orden 1782.

Gjorde en utländsk resa genom Tyskland och Frank-

rike åren 1783 och 1784. R. af N. O. 1789.

Svenska akademien kallade honom till sin ledamot

efter Botin, och Gostaf Hl, som alltid visadeZ.ee

synnerlig ynnest, utnämnde honom 1792 till stats-

sekreterare vid utrikes expeditiooen, bvilket embete

ban väl åter nedlade det följande året, men 1799

återtog. År 1800 nämndes ban till K. af N. O.,

ocb blef 1801 bofkansler, samt 1804 upphöjd till

friherre, hvarefter vitterhets- , historie- och aoti-

qvitets-akademien följande året kallade honom till

sin hedersledamot. Efter revolutionen 1809 ned-

lade ban alla sina embeten, ocb afled den 18 Maj

samma år. Zibet började tidigt sia bana i bof-

vudstaden såsom vitterbetsidkare, och författade

öfver en ekorres död en liten komisk bjeltedikt,

Kurriaden, bvilken på sin tid gjorde något upp-

seende. Sedermera skref ban en Prolog, bearbe-

tade efter Fransyskt mönster operan AUne, och

höll ett Inträdestal i Svenska Akademien, till minne

af Botin. Genom sitt testamente stiftade ban 2:ne

pris, att af Svenska akademien utdelas, hvaraf det

ena vittnar om hans stora tillgifvenhet för konung

Gustaf III, och det andra om hans vackra nitäl-

skan för samhällslagarnas belgd. Embetsmsnna-

verksambeten både dock hos Zibet nästan alldeles

öfverväldigat den auktorliga, bvilken aldrig synes

hafva baft någoo synnerlig styrka. Om hans få

skrifter är ej mycket att säga; men såsom direk-

tör öfver spektaklerna, under deras mest lysande

tid, bar han mäktigt medverkat att gifva vår vit-

terhet, serdeles den dramatiska, det skåplynne,

som densamma under denna period antog. Ban

var städse en slafvisk anhängare af den Fransyska

estetikens grundsatser, och ansåg författarna fråa
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Ludvig XIV:8 tidehvarf såsom de yppersta mönster

i vitterhet och poesi.

Xlervogel, Johao Martin» soo af bofapothe-

karen S. Ziervogel, föddes i Stockholm den 19
Mars 1657. Efter att fråo år 1673 häfta stu-

derat medicinen i Upsala, änder professor Hoffve-

nii ioseende, företog han 1676 en utrikes resa,

hvaronder han först besökte England och Holland,

samt 1679 blef medicine doktor i Leyden. Reste

sedan Rhenströmmen utföre, genom Tyskland till

Italien, samt derifrån öfver Scbweitz till Frank-
rike. Efter nära sex års frånvaro återkom ban

till fäderneslandet, då ban 1681 blef ledamot af

eollegium medicum. Erhöll kort derefter anbud
att få bl i fra amiralitets-läkare i Carlskrona, och
sedan att erhålla befattning såsom stadsfysicos i

Fabian; men undanbad sig båda tjänsterna, och
stannade qvar i Stockholm, der ban sedermera med
utmärkt loford fortfor att praktisera. År 1685
förrättade ban liköppningen på prins Fredrik, och
ifrån den tiden blef han, eboru ännu icke anstäld

i någon egentlig tjenstgöring vid det kongl. bof-

vet, af konung Carl XI, som oftast icke allenast

kallad att uppvakta under konungens ocb drott-

ningens samt det öfriga kongl. bosets sjukdoms-
tillfälligheter, otan åfven ofta af konungen sänd

att vårda sjuka generalspersoner i landsorterna.

Slutligen utnämndes ban 1693 till kongl. lifmedi-

cus, i bvilken tjenstebefattning han fortfor äfven

efter konung Carl XII.s uppstigande på tronen.

Uppböjdes 1698 uti adligt stånd. År 1700 åt-

följde ban kooungen till Lifland; men ådrog sig

uti vinterlägret i La is en hetsig feber, bvaraf han

d. 25 Febr. 1701 afled i Reval. Han var på sin

tid ansedd för en utmärkt läkare, känd för mycken
lärdom ocb skicklighet.

Zigenare. Allt sedan fjortonde århundradets bör-

jan, både detta kringströfvande folk begynt visa

sig såsom landstrykare inom flera af Europas län-

der, uti Tyskland, Spanien, Frankrike, England

m. fl., i temligen talrika skaror; men uti Sverige

förekomma de icke före år 1512. Härom säger

Olaus Petri i sin krönika: "Samma år Herr Sten

var Höfvidsman vorden, kom en part af tbet fol-

ket, som fara ifrån tbet ena landet till tbet andra,

tbem man kallar Tattare, bit i landet, ocb till

Stockholm; förra hade tbe här aldrig varit." I

afseende på Zigenarfolkets härkomst är den histo-

riska gissning sannolikast, som aotager, att Ta-
merlans härjningar vid Indos nödgat åtskilliga

Ostindiska stammar att utvandra, då de, tvunget

eller frivilligt, slöto sig till Mongolerne, ocb se-

dan åter lösslelo sig derifrån, när den väldiga

Mongoliska strömmen slutligen blef motad ocb däm-
pad. En del deraf begaf sig då måhända Öfver till

Afrika, hvaraf uppstod benämningarna Nubier, Egyp-

ter , en annan del till östra Europa, bvilket gaf

anledning till namnet Böhmare. Tartarer blefvo

de äfven kallade, emedan de kommo i förbindelse

med Mongolerne, hvilka medeltiden, såsom bekant

är, endast känner under detta namn. Man har all

anledning till den förmodan, att de Zigeoare,

hvilka på 1500-talet inkommo till Sverige, icke

voro några äkta flyktingar från Ostindien, eller

dylikas verkliga efterkommande, utan hlott vanliga

tiggare och oduglingar, åtminstone till stor del,

otskummet från andra länder, hvilkas syftemål var

att med efterhärmade Zigenarkonster söka narra

ocb plundra den enfaldiga norden.

Klaiaradorfiaoisineo. Grefve Zinzendorf, af

sina förvånade lärjungar vördad på ett nästan vid-

skepligt sätt, såsom en Jesu apostel och älskling,

visade sig angelägen att utvidga sitt parti i alla

verldens delar, och lemnade icke heller Sverige

oanföktadt. Han sökte bana sig väg bärtill genom
ett vidlyftigt bref 1735 till konung Fredrik, in-

nehållande bans ocb bans samfunds trosbekännelse.

Flere utskickade skulle understödja saken, och han

sjelf kom på Svensk botten i detta ärende. För-

söken sträcktes ända till de smärre Svenska för-

samlingarna, äfven till dem, som voro mest af-

lägsna. Uti Reval utgafs en Herrnhutisk Svensk

psalmbok, och uti Philadelphia i Amerika en dylik

kateches. Alla dessa anstalter ti IIbakaböl los lik-

väl ocb dämpades af rikets högre presterskap.

Isynnerhet var Samuel Troilius, då för tiden ord-

förande uti Stockholms konsistorium, ganska ifrig

att förlägga "Brödernes" nyheter. Flera konsisto-

rier yrkade indragning af några Herrnbotiska ocb

andra heterodoxa böcker, hvilka då utspriddas,

såsom Bejerska HandpostUlan och Lysande ljus i

mörkret, m. fl. Omkring år 1748 gjorde dessa

rörelser den mesta uppmärksambeten; men rege-

ringen ansåg i det längsta för betänkligt att der-

emot taga något afgörande steg. Erkebiskopen

Heorik Benzelius skref emellertid ett berdebref till

vördiga prästerskapet inom Upsala stift , med strän-

ga varningar emot Zinzendorfianismen, eller den

s. k. Herrnbutiska sekten, den han i sitt hjertas

bitterhet kallade fanatisk, bvarjemte ban utmålade

Zinzendorfs läror såsom "onyttiga, oandliga nyhe-

ter och käringfabler." Matbias Asp höll i Lond

en latinsk oration öfver ifrågavarande "villfarel-

ser;" men framför alla otgåfvo pastorerne Beckman
och Kumblseus vederläggnings-skrifter, öfverflö-

dande af galla. De trodde sig maoligen förfäkta

renlärigbetens sak, då de utgöto käcka smädelser

öfver den irrlärige bufvudmannens person. Några

Herrnbutares oförtäckta yttrande: "att man öfver-

allt i Lutherska församliogen ej kunde finna andra

än ogudaktige prester, hvilka predikade allenast

för bokens skull, men ej med sann omsorg vår-

dade sig om menniskornas själar," bidrog inga-

lunda att minska motpartiets retade ifver. Grefve

Zinzendorf protesterade på det ifrigaste emot att

hans församling kallades en sekt, och ban a flåt

äfven 1743 en serskild skrifvelse till statssekre-

teraren von Nolken, bvari han beklagade sig öf-

ver erkebiskopens förhållande i afseende på den

Svenska församliogen i Pennsylvanien, och sökte

afvånda tillvitelsen om Donatistiska irrmeningar.

Erkebiskopen åter uppträdde emot Herrobutarnes

förmenta anslag att förstöra Lutherska kyrkan i

Amerika, ocb mycket buller uppstod inom derva-

rande kyrka, genom dessa obevisliga uppgifter. En
förfrågan, huruvida Lutheraoerne deretädes kunde
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(i förena sig med de Zinzéndorfiske bröderne i

god ätjetosten
t

besvarades med nej. Betänkandet

toårom säger, att Hérrnbntarne ej antaga andra

bekånnelseböeker än deras sångbok, bvilken påstås

vara fall af mörka ocb tvetydiga talesätt, samt

att de göra mycket väsende af det s. k. inre or-

det. Tonen var i Sverige länge emot Zinzendor-

fiaoerne, ocb pastor Beckman förklarade offentligt

det vara alldeles handgripligt, "att deras sekt vore

behäftad med fanatisk vidskepelse ocb galenskap."

Äfven beskärmade ban sig mycket öfver, att dags-

verka re, timmermän ocb andra ringare personer

beklädde ansenliga embeten uti deras kyrka. Myc-
ken förvridniog ocb stor ondska framlyste dock

oftast ator de allmänna omdömena. Allt detta

hindrade emellertid icke, att ja den Zinzendor6ska

församlingen efterhand fick i Sverige mänga vän-

ber. Idea fidei fratrum, författad af den berömde

brödra biskopen Spaogenberg, åtkom i Svensk öf-

versättning, ocb öfvertyg8de många tvidare, att

Herrnbuternes lära är likstämtnig med den Evan-

geliska. Likväl hafva de i Sverige aldrig haft

någon egentlig församling; de åtnjuta icke alla

kyrkliga friheter, ocb få icke genom sina prester

låta förråtta några kyrkohandlingar. För öfrigt

bar antalet sf deras fordna motståndare blifvit aa-

senligen förminskadt, i den mån m8n om deras

församling haft skäl att fatta förmånligare begrepp.

Zinzendorfianerne öfverdrefvo pietismens sats:
n
att

kristendomen ej är en vetenskap." Ehura brödra-

församlingens lärobegrepp, serdeles i början, in-

nefattade åtskilligt med Gods rena ord ej fören-

ligt; eharu många dess brak, likasom kathol-

ska kyrkans, blott åsyftade att underbjelpa den

sinnliga andakten; ebora den i allmänhet bygger

för mycket på svekfulla känslor: bör mao dock

fritt erkänna, att denna kyrkoförfattning, med alla

sina brister, bar mången sida, som bör högt vär-

deras, äfvensom dess ifver för missionsverket eger

en verldshistorisk märkvärdighet. Kyrkotakten iakt-

tages der med mera nfoggrannbet, än som är möj-

ligt i större samfand. En stilla ordningsanda,

idoghet ocb endrägt råder ibland detta folk, ocb

verkligen har denna församling varit, äfvensom den

anno är en tillflykt för många menniskor, hvilka,

bedröfvade öfver den allmänna kallsinnigbeten emot

kristendomen, vilja ostörda lefva i sin tro; men

för friare personer, som känna bebofvet af forsk-

ning, kan denna inrättning ej synnerligen passa.

Ett visst andligt tvång, ett visst herravälde öfver

samvetena, därstädes infördt af välmening eller

nödvändighet, är något, som ej bvar ocb en kan

underkasta sig. En applystare kristen skalle der-

före på mångfaldigt sätt der kränkas genom kort-

synte ledares andliga förmynderskap, helst otål-

sambet emot olika tänkande är ett ibland brödra-

församlingens mest framstående fel.

951rekttpinge, annex till Halmstads socken af Log-

gade härad i Malmöbas län, är beläget l£ mil

O.N.O. från Landskrona. Jordmånen, bestående af

lera och lermylla, är ganska bördig, och sarskog

samt torfmossar saknas ej. Förnämsta godset är

Zireköpinge frätte-säteri , on 3| mantal, tillhörigt

friherre v. Sebwerin. En del af socknen sträcker

sig äfven in i Rönnebérgs härad. Socknen inne-

håller 23
J-

mtl. med 614 inbyggare inom en are-

al af 4*420 tunnland, hvaraf 3 äro sjöar och kärr.

Kobtenbergs utoaj* som hölls den 20 Maj 1642,

vanns af Torstenson, bvilken der slog ocb tillfån-

gatog den kejserlige generalen hertig Frans Albert

af Sachsen-Lauenburg, tillika med 87 officerare oefa

1,100 man. Dessutom eröfrades en mäagd fanor

och standarer. Kort efter slaget dog hertig Frans

Albert af sina der erhållna sår. Denna drabbeiog

är uti historien mera känd under namn af slaget

vid Scbweidnitz.

%ot, Anden An<lenien 9 som lefde på Gnstaf

II Adolfs och drottning Christinas tid, ocb sjelf kal-

lade sig "Lagläsare merändels i Jönköpings läa,"

har författat Een Fättvijsa eller Tåyönskmntjh , som

är ett af de bättre skaldestycken från detta år-

hundrade, utmärkt af en rask anda, samt ej utan

poetisk förtjenst. Hvarje af de fy rarådiga, ej all-

tid strängt rimmade stroferna börjar med en bok-

staf af namnet Guttaous Adolphus. Hvilka vittra

verk denna Zot för öfrigt kan bafva åstadkomnit,

är namera obekant.

Znfltnar»hi»u«eii, en liten stad vid Zusambäekeo

i Bajern, blef vittne till en af Svenskarnes sista

bragder änder Tyska trettioåriga kriget, da Wrae-
gel ocb Turenne der besegrade kejserlige ocb Ba-

jerske generalen Molander. När de förre om af-

tonen den 6 Maj 1648 nalkades Zosmarsbaoseo,

sågo de på afstånd Molanders bela bär lägrad eå

en höjd. Som de voro för svage att angripa , dra-

gé de sig genast hastigt tillbaka för att ej blifva

bemärkte; men skickade också i detsamma befall-

ning till den öfriga bären att så fort som möjligt

skynda till stället, bvilket också skedde. Trossen

lemnades efter och alla trupperna oppbröto fråa

Lautngen, gingo i sträcktåg bela natten igenom,

samt anlände kl. 2 på morgonen inemot Zusmars-

bausen. I dagningen gick hela bären rakt emot

fienden; Wrangel ocb Turenoe med rytteriet i

spetsen. Melander, eburo okunnig om sina mot-

ståndares företag, hade likväl brutit opp, for att

fortsätta sitt återtåg. De bajerska trupperna vo-

ro redan afgångna ocb de kejserliga stodo färdi-

ga att följa, då Wrangel ocb Turenne kommo till

stället, samt, utan att afvakta understöd af sitt

fotfolk, begynte angripa. Det var Gustaf Kurck

med 800 valde ryttare som ledde anfallet; men

1,400 man af kejserliga fotfolket under Monteca-

coli, stående emellan skogar ocb träsk t försvara-

de sig både länge ocb tappert. Först sedan Kö-

nigsmarck började kringgå sidan, veko de något

tillbaka, men fattade ånyo stånd ocb kunde icke

fördrifvas ur sin ställning förrän flera Svenska och

Franska fotregementen tillkommit. Just som Moe-

tecuculi för andra gången nödgades draga sig till*

baka, kom Melander från förtrupperna med betyd-

lig förstärkning. De kejserlige stannade dä för

tredje gången ocb började ånyo försvara sig, men

geaast i början af denna tredje skärroytsling fick

Melander en kula genom högra skuldran. Han kun-

de na ej mera sitta tili häst; men, eburo matt och
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öfverhöljd af blod, lät hao på fyra korslagda pi-

kar bära sig till de farligaste punkterna. Då nå-

gra soldater började vika, ropade ban häftigt:

"soldater! kamrater!" mera bann ban icke saga,

ty en bala genomborrade i detsamma bröstet på
bonom. Hans död spridda förvirring, och Monte-

cucoli måste för tredje gången vika tillbaka. Den-

nas förnyade och kraftiga motstånd både likväl räd-

dat bären från en fullkomlig förstöring. De Ba-
jerska tropperna, b vilka förut afgått från Zus-

marsbaosen, hade no honnit till Heinhofeo på östra

sidan om Schinotterbäcken. Här fattade de stånd,

besatte ett pass och opptogo de efterkommande

österrikarne. Hertig Ulrik af Wurtemberg på kej-

serliga sidan stod med sioa ryttare vid passet och

skyddade bron, orörlig, fastän midt i kolregnet från

de Svenska kanooerna, orobblig, fastän fem hästar

biefvo skjotna onder bonom. Haos köld räddade

bären för andra gången. Svenska och Franska fot-

folket både anno icke bonnit till passet. Derföre,

ocb emedan aftonen inbröt, ville Wrangel och To-
renne icke med blotta rytteriet angripa så fördel-

aktigt ställde fiender. Desse åter tordes ej afbi-

da ett nytt anfall dagen derpå, otan drogo sig

under nattens mörker till det en mil därifrån be-

lägna Aogsbnrg. De både förlorat 9 kanoner, nä-

stan hela trossen, och 2000 i döda, däribland fält-

herren Melander sjelf.

Ztt IleIt 9 Carl Fredrik, son af öfverste-löjt-

nanten Anton Zulicb till Bersemonde, började sin

bana såsom simpel ryttare 1676, och (aktade så-

som sådan med tapperhet uti slaget vid Lands-

krona 1677, hvarföre ban följande året befordra-

des till koroett. Efter fredsslotet 1679 gick ban

i Sachsisk tjenst, uti bvilken ban qvarstannade än-

da till dess att det stora nordiska kriget onder

Carl XII otbröt, då ban skyndade sig hem, för att

erbjuda fäderneslandet sina tjeaster.. Så väl uti

slaget vid Narva 1700 ocb vid öfvergången af

Danaströmmen 1701, som uti flera träffningar och

belägringar under Pohlska fälttåget, ådagalade han

sådana tapperhetsprof, att ban 1703 befordrades

till kapten vid dragonerna. I sådan egenskap del-

tog ban uti slaget vid Posen 1704, bvarefter ban

följande året uppböjdes uti adligt stånd. Bevista-

de slaget vid Holofzin 1708 ocb sedermera slaget

vid Pultava 1 709, då ban togs till fånga ocb för-

des till Tobolsk, bvarest bao hölls i fångenskap

till år 1722, då ban ändtligen fick återvända till

fäderneslandet. Året efter hemkomsten fick ban

afsked såsom major, ocb dog slutligen på 1730-

talet. Med bonom sjelf utslocknade hans adliga

ätt. Eo broder till denne,

Xiftilcli, Gu»tar, äfven en bland de många tap-

pre Garolinerne, var öfverste-löjtnant vid Nylands

infanteri-regemente, då ban 1705 upphöjdes i ad-

ligt stånd. Befordrades sedan til) general-major

ocb öfverste för Tavastebus läns regemente, i hvil-

ken egenskap nan 1711 uppböjdes till friherre.

Blef slutligen general af infanteriet samt öfver-

kommendant i Straisond, och afled derstädes den

5 Juni 1743.

Zweiffbergk* ft»edriii von, f. d. riksdags-

fullmäktig och statsrevisor, föddes i Joni 1797,
tjänstgjorde på landskontoret i Mariestad åren 1815— 1819 såsom landskontorist, derefter såsom vice-

kronofogde, och förordnades 1820 till expeditions-

kronofogde, till biträde åt kronofogden i Lackö
fögderi af Skaraborgs lån. Vid 1834 års riksdag

valdes voo Z. till riksdagsfullmäktig i bondestån-

det för Wiste, Åse, Kållands ocb Barne härader,

ocb infann sig i denna egenskap i Stockholm. Ge-
nast vid riksdagens början väcktes mot v. Z:s be-

hörighet, att vara ledamot af bondeståndet, fråga

af riksdagsmannen Johan Bengtsson från Wester-
norrland, som yrkade, att som v. Z. innehaft or-

dinarie beställning i rikets tjenst, vore han enligt

15 § Riksdags-ordningen icke behörig att vara

riksdagsman af bondeståndet. Efter en lång de-

batt härom afgjordes frågan den 10 Febr. samma
år genom voteriog, som utföll (med 64 röster mot
34) så, att v. Z., som man ansåg bafva innehaft

ordinäre tjenst såsom landskontorist vid Skaraborgs

landskontor, ej vore berättigad att vara riksdags-

fullmäktig inom bondeståndet, otan borde afträda,

samt återlemna den för inträde uti ståndet erhåll-

na pollet, samt att nytt val skulle anställas till

riksdagsfullmäktig för ofvannämnda härader, v. Z.

afreste till följe bäraf från riksdagen, men åter-

valdes af samma härader vid 1840— 1841 och
1844— 1845 årens riksdagar, bvarvid ban bibe-

hölls af ståndet ocb gjorde sig känd såsom en af

bondeståndets redbaraste ocb skickligaste ledamö-

ter. Afled i Skara den 27 Maj 1850, nära 53 år

gammal.

SEttaje von BfanteaaTel. Denna gamla adliga

ätt räknas bland de äldsta och ansenligaste sJäg-

ter i Pommern, samt börer till de så kallade "Sie-

ben scblossgesesseneo.
n

Somliga vilja leda dess

ursprung från de engelske berrarne de Mandevel,

andra åter från den friberrliga ätten von Quarne,

bvilken på 1000-talet florerade i Braunschweig,

ocb då tillika kallade sig Eqvites de Mandevilla,

samt sedermera vida utbred t sig uti Mark-Bran-
den {>arg, Mecklenburg, Preussen, Kurland, Lifland,

Estland, Sverige ocb Poblen, på b vilket sednare

ställe den erhöll indigenatsrätt och utaf sitt ad-

liga gods Popielewo kallade sig Popielewsky. Uti

Sverige räknas icke många märklige af denna ätt

2£tt«e von JNanteutfel, Benart fabian, var

öfverste- löjtnant och chef för Karelska sqvadro-

nen, då ban deltog uti det olyckliga slaget vid

Pukava, samt öfverste år 1713, då ban bevistade

kalabaliken i Bender, der ban qvarlemnades, tillika

med manskapet, vid kooungens afresa till Demotika.

Samma år befordrades ban till general-major; men
baas sednare öden aro okända.

Zöge von ManteuaTel , Otto Jakob, son af

majoren vid Svenska lifgardet ocb öfversteo för

Estniska adelsfanan Otto Zöge voo Manteuffel , föd-

des den 2 April 1718, ocb blef redan 1728 an-

ställd vid bofvet såsom kunglig page. År 1733
.utnämndes ban till "bandtlangare" vid artilleriet;

men fick emot slutet af samma år åter afsked med
faodriks karakter, då ban reste ot till Danzig och

geoast blef kornett , samt stcaxt derpå löjtnant vid
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konnng Stanislai lifdragoner. Vid Danzigs öfver-

gång 1734 togs han tillfånga af Ryssarne, men
fick 1736 återkomma till Sverige, då bao samma
år blef fänrik vid Savolax regemente. Befordra-

des 1737 till fänrik vid gardet och 1741 till

löjtnant. I egenskap af volontär bevistade ban

1745 års fälttag med preussiska arméen och sla-

get vid Sorr. Efter återkomsten till fäderneslan-

det otnämndes ban 1747 till major vid Hessensteins

garnisons-regemente i Götbeborg. Vid svärds-

ordens instiftande 1748 blef ban en bland de för-

sta riddare deraf. Befordrades 1751 till öfverste-

löjtnant vid grefve Spens' värfvade Tyska rege-

mente, samt aaturalfcerades samma år så»om Sveask

adelsman. Var general och förste stallmästare bos

prinsessan Sofia Albertina, och kommendör ned

St. K. af S. O., då han 1772 upphöjdes nti friberr-

ligt stånd. Han afled den 6 Febr. 1796, utsa

att hafva varit gift, sålunda sjelf slutande sin fri-

herrliga ätt.

A.

Å, en socken i Björkekinds bärad af östergötbland

,

är belägen 1 mil ö. från Söderköping, vid Slät-

baken, ocb tillhör 3 kl. konsist. Marken är berg-

aktig, och rådande jordmånen är lera. De betyd-

ligaste gårdarna äro Lundby ocb Ring. På det

sistnämnda hemmanets egor finnes en ödelagd jern-

grafva, hvars malmstreck gått under Slätbaken till

18 famnars djup; en koppargrufva, dock ej ser-

deles rikhaltig, är der i sednare tider upptagen.

I socknen har lefvat den äldste Svenske man som
är känd, nemligen torparen Johan Andersson (se

Andersson). Socknen innehåller 36 hemman, och

530 inbyggare på en areal af 4,629 tunnland,

bvaraf 35 äro sjöar och kärr.

Åberg, Olof, född 1682 i Upland af ringa för-

äldrar, ingick tidigt i krigstjänst, och deltog oti

slaget vid Klissow, samt Thorns belägring. Ut-

nämndes 1707 till fänrik vid Uplands regemente,

i bvilken egenskap ban bivistade slaget vid Holof-

zin ocb stormningen af Wiprecht, bvarest ban ge-

nom en granat skadades i munnen, och af trenne

rouskötkulor illa sårades i venstra armen. Efter

det olyckliga slaget vid Pultava var han en ibland

dem, som åtföljde Carl XII till Bender, der ban

hugnades med löjtnants-fullmakt. Uti den rykt-

bara kalabaliken ådagalade ban en stor sjelfupp-

offring, ty sedan ban länge fäktat vid konungens

sida, och denne af en händelse råkat falla omkull,

kastade bao sig genast öfver honom, för att med
sin egen kropp betäcka bonom för de fiendtliga

buggen, och såmedelst rädda monarkens dyrbara

lif. Härunder bögst illa sårad af Turkarne, blef

han liggande såsom halfdöd; men återställdes lik-

väl sedermera temligen. Aret derpå utnämndes

ban till kapten. Återkommen till fäderneslandet,

bivistade ban Fredrikshalls belägring. Slutligen,

uttröttad och sjuklig af sina många blessyrer, tog

ban afsked 1723, då bao erhöll öfverste-löjtnants-

värdigbet ocb en liten årlig pension. Han afled

1738. Barnen adlades under namnet Cronsvärd.

Den äran att oti Bender bafva frälst, eller åtmin-

stone skyddat konung Carl Xll:s lif, liar utaf några

blifvit dragen från Åberg ocb tillagd general-löjt-

nanten friherre Roos, förmodligen enligt denne

herres egen uppsatta berättelse om kalabaliken i

Bender. Möjligen bar förbållandet varit sådant,

att konungens lif tvenne gånger på lika sätt råkat

i fara, samt att en Roos och en Åberg bvar sin

gång lyckats rädda detsamma genom sitt hjeite-

modiga uppförande.

Åboholra» ett jernbruk i Undenäs socken, vid

Qvarnsjö-ån på Tiveden, bar 2 härdar med 1,066

skepp:d 13 lisp:d privil. årligt smide af eget eller

köpt tackjern, hvarföre hammarskatt utgöres med

10 skeppid 13 lisp:d 7 marker. Bruket skeppar

på Götbeborg. Nära till bruket är masugn. Åf-

ver spiksmide finnes, och bruket hörer för Öfrigt

under Aspa-verken i Örebro län. Disponent är

Fr. Mannerstråle. Bruksstämpeln är G K omgifna

af tre stjernor, inom en cirkel.

Åbo slotts eröfrina;. Åbo, Finlands gamlt

hufvudstad, har, på den tid, då detta landskap ännu

tillhörde Sverige, mera än en gång varit vittne

till Svenskarnes bedrifter. Serdeles märkvärdig

var dock den belägring, som hertig Carl år 1597

deraf anställde, för att rycka denna bufvudfäst-

ning från konung Sigismunds anhängare. Den namn-
kunnige Glas Flemiugs enka, fru Ebba Stenbock,

som då uppehöll sig på slottet, tyckes bafva va-

rit den egentliga själen uti försvaret. Deo stolta

frun ville till och med efter sin mans död ensam,
såsom borgfru, föra befälet på Åbo slott, ocb

ditkallade Axel Kurk med de pålitligaste trupperna,

samt begärde bjelp ifrån Pohlen. I början af Juli

förordnade Sigismund Arvid Stålarm till befälhaf-

vare öfver så väl krigsmakten, som hela Finland;

men försåg honom bvarken med folk eller pennin-

gar. Man var likväl vid godt mod, i det bopp,

att Sigismund, efter löfte, samma sommar skulle

komma till Sverige. Hertig Carl hade skickat

några sändebud, och uppmanat Stålarm och Fie-

narne att förena sig med booom; men de nekade,

ocb betygade sin trohet mot Sigismund. Åtskilliga

försvarsanstalter vidtogos. Vallarna på Åbo slott

lagades. Oxar och kor från bela nejden dil fördes,

likaså säd och foder. Till och med en bop qvarn-

stenar kördes in på slottet, för att dermed mala

spannmålen. Allt folket sammankallades och till—
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spordes, om de ville vara »in konung trogae ocb

tappert försvara slottet. De svarade i allmänhet

val. Måoga, serdeles bland kaektarae och ma tre-

serne, voro doek hertig Carl nemligen tillgifae.

En ibland dem vågade till och med öppet vägra

att strida emot hertigen ; men han blef genast af-

rattad, bvarefter de öfrige lydde. För att i alla

händelser vara saker, lät Stålarai göra en lönn-

port, genom hvilken han och de föraämste äm-
nade draga sig nndan, om slottet ieke k oode för-

svaras. Carls spejare utforskade och berättade

detta. "Vi skola nog slå en plugg för hålet/

sade då Samuel Nilsson, en af hans höfdingar. Hela

Finska flottan låg emellerlid overksam vid Åbo,
änder det att hertig Carl med sina små skutor

seglade öfver hafvet. Man visste ingenting % af,

-förrän bens flotta nalkades mellan Haivaasala och

Ronsala öar, lösen sköts, och man hörde trumpe-

terna af det sändebud, som medförde uppmanings-

brefvet Finska manskapet hastade härvid till

slottet, och då Carl försökte segla fram emot
åmyooingen, började Finnarna skjuta så skarpt, att

masten på hertigens galeja straxt i början kros-

sades. Hertig Carl kunde icke ulan för mycken
skada blottställa sig för slottets kanoner. Han gick

derföre med flottan söderut omkring Haivansala ö,

och landsatte sina trupper på denna sida, bvaref-

ter hans folk drog till Åbo och besatte staden.

Vid ryktet härom tågade Stalarm med en del af

besättningen uppefter Aura-åa, för att antingen

otdrifva Svenskarne ur staden eller antända den-

samma; men hertigens anförare uppställde sitt folk

till försvar utanför tullen vid Kuppis källa, och

då drog Stålarm sig långsamt tillbaka. Nu aflos-

sado Svenska artilleriet sina kanoner, och båts-

männen framtågade med fällda spetsar, b varvid

Finnarne flydde bufvudstupa. Stålarm drog sig då

oppåt Tavastehus, och gjorde intet vidare försök

mot hertigen. På Åbo slott var nu fru Ebba
lemnad i sticket. Många bland krigsfolket voro

hertigen tillgifne, och Bengt Severinsson, hvilken

efter Stålarms flykt förde befälet, var hatad för

sin egennytta. Knektarna påstodo nemligen, att

ban stuckit deras sold i sin egen pung. Man be-

slöt dock att göra motstånd. Carl lät på Korpo-
lais berg uppdraga några fältstycken, oeb började

der i från beskjuta slottet, dock ntan framgång. No
gick han öfver strömmen och uppförde på Qvarn-

backen en skans, hvarifrån kanonerna snart kunde

göra mera verkan. De riktades ofta på fönstren,

för att dermed skrämma fruntimren. Också bände
det en gång, just under den allmänna bönestun-

den, att en kedjekula kom och slet midt itu en

man, som stod straxt utmed fro Ebba. Hon blef

dock ingalunda försagd, utan uppmanade ännu en

gång folket till trohet mot konungen och frimo-

digbet mot fienden, samt föregick dem sjelf med
exemplet af ett oförfärade mod. Från Åbo stads

invånare kom bref, hvari de uppmanade henne att

gifva sig; meo förgäfves. Man fick sedan veta

att konung Sigismund icke skulle komma, att in-

gen bjelp var att vänta från Stålarm, och att

bartig Carl däremot erhållit en betydlig förstärk-
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ning från Österbotten; men fru Ebba fällde ändock

icke modet Lyckan höll äfven på att kröna hen-

nes bemödanden med . framgång. Hertigen hade

fyra skansar, en ofvanpå ocb en vid foten af

Korpolais berg, en på Qvarabacken och en på
(}vareholmen. De två sista hade ban ej kunnat

uppföra ntan stor förlast, ty kanonerna på slottet

anställde förödelse bland de arbetande; sjelf kunde

Carl deremot föga oträtta. Slottsmoraraa voro

nemligen tjocka och nylagade, och Svenskarna

både på sina små fartyg endast kunnat medföra

mindre kanoner, hvilkas kulor ingen synnerlig ska-

da gjorde. Han försökte nndergräfva murarna;

men det led redan fram i September, ett ihållande

regn fyllde grafvarna, och mao måste snart öf»

vergifva dem. Folket började blifva misslynt ocb

längtade bem. Förräderiet verkade hvad våldet

icke förmådde. En student, benämnd David Hjort,

hade ofta varit i Clas Flemings hus. Han lät nu

begagna sig af hertigen såsom en hemlig under-

handlare, och lyckades att förleda många. Vid

utfallen började den ene efter den andre springa

öfver till Svenskarne, och man märkte snart, att

bysseskyttarne med flit riktade kanonerna så, att

skotten icke skulle göra någon skada. Vid hvar

kanon ställde sig derföre en af befälet med laddad

bössa, för att efterse, det alla gjorde sin skyl-

dighet. Detta befanns dock snart a IIför obeqvämt.

Man sammankallade derföre besättningen på borg-

gården, och låfvade stora belöningar åt dem,

som ville blifva trogne; men åt dem, som så ön-

skade, gaf man tillåtelse att gå öfver till herti-

gen. Maa kunde sedsn veta hvad man hade att

lita på. Emot förmodan, anmälde sig de fleste

att vilja lemna slottet, bvilket de också straxt

derpå gjorde genom deo öppnade porten. De qvar-

bi ifne tänkte ändock på försvar; men fnnno kano-

nerna af de bortgångne fyllde med smuts och fång-

hålen tilltäppte. Dertill förnams ett rykte, att

konung Sigismund var död, hvårföre man beslöt att

underhandla. Den 30 September, Miebaelsmesso-

dagen, uppgafs slottet. Bengt Severinsson måste

smyga sig ut genom lönnporteo, och bos hertigen

söka beskydd emot sina egne uppretade knektar.

Det berättas, att då hertig Carl skulle tåga in

på »lotte fruktade han, det någoo mina därstä-

des kunde vara lagd i forsat. Fru Ebba måste

derföre möta vid porten och följa honom , tills allt

blifvit undersökt. Han lät då straxt föra sig till

slottskapellet, der Clas Fleming ännn stod bisatt.

Ett rykte hade blifvit utspridt, att Flemingen

ännu lefde ocb uppehöll sig i Poblen, samt att

likkistan deremot var fylld med alla hans dyrbar-

beter. Hertigen befallde att locket skulle a fly ftas.

Då han såg de förfallna lämningarna af sin fordne

fiende, fattade ban. i den dödes skägg, ryckte derpå

och sade: "Om du nu lefvat, hade ditt bufvud icke

skolat sitta mycket säkert;
11 men bärtill genmätte

straxt fru Ebba: "Om min salige herre lefvat, så

hade bans nåda aldrig kommit härin."

Åbo stifta blakopass Sedan den helige biskop

Henrik från Upsala börjat omvända Finnarne till

kristendomen | säges den förste Upsala erkebisko-

Dei. IV. 49
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pen Stephaoaa omkring år 1172 hafvu såndt ea

för sia lärdon och stora gndfruktigbet berömd
man från Westergötbland, benämnd Roétotpåus, att

sason öfverherde vårda de kristna församlingarna

i Fialaad. Haa förmaks bafva baft sitt tillhåll i

Räadamäcki, sant ned högsta flit bafva arbetat på
att befästa och utsprida deo kristea läran. SIutIi-

gea led baa martyrdöden år 1178 af några i lao-

det infallna Karländare. Efter bonon kon Folki-

nua, fornt kanik i Upsala, bvilken äfven kade sitt

säte i Räadanäcki. Då Ryssarne 1198 gjorde ett

förfärligt bärjaade i Finland , naste baa flykta an-

dan; nen säges sedernera bafva återkonnit oeb

lefvat några är därefter. Thomas, en EngeUmae,
blef biskop 1209. För bonon tycktes Rändamäe-
kt vara en allt för Haga boning, bvårföre baa ock

1228, ned påfveas tillstånd, flyttade biskopssätet

till Åbo, Vid sanna tillfälle fick han för sig och

sina efterträdare påfvens npplåtelsebref på alla de

laadar ack afgndahus i Finland, bvilka aader be-

dendonen varit kelgade åt landets fordne gadar.

Han öfvergaf slutligea sitt stift och satte sig ned

på Qottlaad, hvarost baa dog år 1248. Btrger

Gregersson, af oo adlig ätt fråa Westergöthlund,

hade redan en lång tid varit kansler bos konnng
Erik Läspe, då ban 1240 sattes till biskop i Åbo
efter dea afvikae Thonas. Uti hans tid lades

Österbotten ocb Tavaatlaad under stiftet. Haa dag
1249. Ragvaldus, äfvea från Westergöthlnud , bör-

jade inrätta kanikdönen i Åbo. Dog 1266. Ca-
tiUus, konung Waldemars kansler, visade sig nye-
ket nån on stiftets oeb biskopssätets förkofran.

Deltog såsom riksråd nti flera vigtiga politiska

förhandlingar ock nnderskref bland annat åfven den

ryktbara Alsnöstadgan. Dog 1285. Johannes, för-

et prior för Doniaikanerne i Sigtuna, blef 1290
erkebiskop i Gpta la. Magnu» Thumsson, den för-

ste Finne son blef biskop i Åbo, förut knnik i

Upsala. Uti hans tid lades Karelen änder Åbo
stift; då erhöll äfvea staden Åbo sina privilegier.

Han fullbordade denkyrkobyggnadea ock afled 1308.
Ragvatdus 11, frän Åland, invigdes 1312. Han bör-

jade nppbygga biskopsslottet Kestö. Uti hans tid

blef staden Åbo bränd ock donbyrknn plundrad af

Ryssarna. Han dog 1321. Benedictus, en Svensk
nan af adlig kärkonst, förut kaaik i Upsala, ut-

märkte sig äfvea genom tapperbet, och bidrog att

tillfoga Ryssarne ett svårt nederlag. Dog 1338.
Hemming, förut kaaik i Upsala, berömmas nycket
för lärdon och driftigbet. Uti bana tid kon Åland
aader stiftet. Haa wut en för sia tid ganska myn-
dig naa, af stort inflytande på alla då gjorda po-
litiska förhandlingar. Då ban aågat allvarsamt

klaadrade Magnus Sneks uppförande, blef haa af

denne konung fängslad, nen snart åter frigifven.

Sjetf gedfruktig och estrafftig, boll ban den strän-

gaste uppsigt öfver aHa presters oeb munkar* lef-

verne inom sitt stift. Han dog 1367 och Wef
1513 af på fven kanoniserad. Henricus Hermanni,
förut domprost i Åbo, dog redaa 1368, innan ban
aaaait tillträda stiftet. Johanmes Pétri, förut aka-
demi-rektor i Paris och kanik, visade sig städse

såsom an sträng ock nitisk biskop. Dog 1370.

Johannes Ahoeneis Ir föga kind, och dog 1384.

Björn Gregerseon, förut prior för Domiaikaaet-
mankarae i Åbo, stiftade erkedjeknedönet därstä-

des och groadlnde NådendaIs kloster. Var en gan-

ska nyadig nan ocb deltog väsendtligt i dea ti-

dens politiska förhandlingar. Dog 1412. Magnus

Olavi Taoast, förut erkedjekne och kansler bos ke-

auug Erik af Pommern, lät uppföra det ståtKga

kiskepshaset af sten och utvidga biskopsslottet

Kustö. Företog 1420 en pilgrimsresa till Kristi

graf, samt inrättade hospitalet och fattighus uti

alla församlingar inom stiftet. Förökade mera äa

någon annan biskopsdömets anseende. Vnr dess-

utom äfven en af sin tids mest inflytelserike poli-

tiske personer. Afsade sig frivilligt ämbetet 1 450
ocb dog två år derefter. Olavus Benrici, dea för-

res systerson, hade förut med mycket beröm blif-

vit nsgister i Paris, lektor och bacalaareas thee-

logi» sant rektor vid universitetet. Sedernera
donprost i Åbo och kaplan bos konung Christof-

fer. Höll som biskop alltid konung Carl Knuts-

sons parti. Dog 1 460. Konrad Bitte, en lärd naa
ocb magister från Leipzig, hade förut varit eh-

hot för Berobardiner-munkarne uti Senis i Italien.

I hans tid afhraan domkyrkan, Åbo stad och Kaaté

slott. Haa dog 1489. Magnus Nicetai, af dea

gamla Finska adliga ätten Carpelan, en vidtberest

nan ocb magister fråa Paris, var domprost i Åbo
då han valdes till biskop. Han ifrade strängt emot

do andliges öfverbandtagande dåliga lefverne, ack

ati bnns tid led Finland förfärligt af Ryssarnes härj-

ningar. Haa dog år 1500. Laurentius MéehaoMs,

född Fiaae ocb magister från Paris; förut

prost i Åbo. Var en from ocb godfrnbtig

dog 1507. Johannes Olavi, äfven född i Fialaad,

magister i Paris ocb domprost i Åbo. 1 hans tid

brändes ataden af Danskarna. Död 1510. ArvU
Kurck, förut kanik ock decanus i Åbo, måste ta-

ga till flykten för Christian fl:s tyranni, då kan

på vägen drunknade 1522. Han vnr stiftets siste

kethelske biskop. Martinus Skytte atoamodes till

biskop 1528 ock arbetade mycket för den evan-

geliska läraas utbredande. 1 baas tid afbrara Åbo
stad tillika med domkyrkan ocb biskopsgården. Baa

dog 1550. Méehael Agricola , född i Finland, ma-
gister fråa WMtenberg och skolmästare i Åbo. I

bana tid afsktljdes Wiborgs stift från Åbo stift.

Dog 1557. Petrus Foltingus, från Östergfttbland,

förut kyrkoherde, ifrade isynnerhet mycket för

kyrkomusikens förbittrande. Afsattet af koaaag

Erik XIV 1563, emedan han håHit med hertig

Jeban. Paulus Jästen, född i Wiborg och magi-

ster fråa Wittenherg, samt föret den förste biskop

i Wiborg. Författade på latin en krönika om si-

nn företrädare på Åbo biskopsstol. Säadea på ea

beskickning till Ryssland, bvarnnder ban led måa-
ga svåra misshandlingar. Dog 1576. Benricas

Canuli afsattes af Johan lil, emedan ban icke vil-

le nrbeta för litborgien. Ericus Rrici utnämndes

1583 till biskop för sin ifver för Itthurgten. Dn-

éerskref sedan Upsala mötes beslut, och författa-

de na handbok för de Flaska församlingarna. Af-

led i on hög åftdor 1625. Isak Rothooms, förut
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bofpredikoat hos Carl IX och kyrkoherde i Nykö-
ping. I hans lid inrättades Åho gymnasium enh

akademi, äfvensom bibeln öfversottee på Finska.

Dog 1652. Eskitlus Fetrouo, förut domprost och

professor i Åbo, dog 1657. Johannes Terterm
ofsattes 1664 för theologiska villomeningar. Aa-
nars eo myeket lärd ocb ryktbar maa, som aiat-

ligen blef biskop i Linköping. Johannes Geielius,

berömd för synnerlig drift ocb stor omvårdnad om
sitt stift. Död 1690. Johanna Johannis GezeUus,

den förres son, firat tbeologie professor, måste

flykta för Ryssarnes infall, oeb dog 1718. Berrman
Witte, fornt saperiateadent på Ösel, visade sig gan-

ska nitisk för undervisningsverket. Dog 1728.

Laurentius Tammcän, död 1733. Jonas Falenius,

förut tbeologie professor i Åbo, måste flykta för

Ryssarna ocb dog 1748. Johannes BrowaUius , be-

römd för stor lärdom, dog 1755. Carl Fredrik

Mennander befordrades 1775 till ärkebiskop i Up-
eala. Jakob Hartman, död 1788. Jakob GodoHn,

fornt professor och domprost, deltog mycket i sin

tids riksdagsförhandlingar. Jakob Tengström; uti

haas tid kom Åbo stift under Ryska våldet.

JnJby, med Wåckebo, år beläget i Norra åföre hå-

rad, l£ mil N.N.V. från Calmar, vid hafvet, ocb
tillhör 2 kl. konsist. I socknen ligga säterierna

Bjornö och Stdfio (se dessa ord). Vid Geltbo hål-

les bär årligen marknad. Kyrkan uppbrändes af

Deaskarne år 1611, vid hvi Iket tillfälle äfven den

a» k. Storsgården nedbrann. Socknen innehåller

68£ hemman med 2,305 inbyggare på en areal

af 23,351 tunnland, bvaraf 120 äro sjöar och

kärr.

Äbjr» med Ödesbög, en socken i Lyaiogs hårad,

är belägen nära Wettern, 2£ mil S.V. från Skea-

ninge och tillhör 1 kl. reg. Marken är till stör-

re delen backig ocb bergig: den norra delen slä-

tare, den sydligare skogbeväxt Allmogens nä-

ringsfång är åkerbruk, jemte någon kalkbränning.

Kyrkan blef år 1566 plaadrad ocb bränd af Dao-

skarne, åter uppbyggd år 1605 och år 1763 för-

sedd med ea altartafla af bildhaggeri. I socknen

ligger ett säteri, Jernstad, 1 mtl. Socknen inne-

håller 54| mtl med 2,690 inbyggare på ea areal

af 28,003 tunnland, hvaraf 810 äro sjöar och

kärr.

Aby» Södra, annex till Hemmesdynge, är belä-

get i Wemmenhögs härad, 3j. mil V. från Ystad,

\ mil från hafvet. Maikea är jemn och jordmå-

nen lera. På skog och torf är brist; dock finnes

någon torfjord. Socknen innehåller 15f hemman
med 558 inbyggare. Adr. Malmö, Auderslöf.

Abyhsanasr se Sörby.

jn\fc*l, en socken i Neder-Siljans fögderi, är belä-

gen 5^ mil N.V. från Fablun och tillhör 2 kt.

konsist Socknen är omkring 2 mil lång och l£

mil bred. Marken är i allmänhet bergaktig och

stenig. Skogen är delad mellan byarna. Närings-

fång äro åkerbruk, boskapsskötsel, grofbrytning

ocb skogsbandterJng. Bland sjöar i socknen mär-

kas Insjön, som genomflytes nf Österdalelfven.

Malm af koppar, jern ocb svnfvelkis finnes flere-

städes i socknen. I Valsbergs- och Svedjefallen

af denna socken haötos år 1839 12,638 abeppund

järnmalm. Koppargrufvorna vid Insjön hafva tid-

tals varit bearbetade och öfvergifaa; egas af Fab-

la bergslag, som sednast arbeta* dem, mea nn der-

nsed nppbört. Socknen innehåller 19 hemman med
2,188 inbyggare på ea arsal af 53,345 tunnlnod,

hvaraf 4,000 äro sjöar och kärr.

ÅfatetrtfM, Osar, bondeson, föddes i Wålinge

socken i Södermanland den 14 Ang. 1756. För-

äldrarnas medellöshet skalle hindrnt sonens sto-

dier, om icke ett tillfälle dertill yppat sig i grann-

skapet, då haa valdes till sällskap i uadervisnin-

gen åt en ung SUfversparre, hvarjemte bnn hos

försnmlingens -ergelaist fick iahemtn elementerna i

musiken, för hvilken bnn tidigt röjde en afgjord

kallelse. Vid 16 års ålder önskade han få begif-

va sig till Stockholm, som han aaade vara det en-

da stäHe, der en vidare utveckling nf hans aning

var möjlig att vinna. Haos föräldrar aekade ho-

nom icke att följa sin kallelse , mea hade intet un-

derstöd ntt lemna benas», Usa kom således van-

drande med en käpp öfvor axeln, på hvilken nå-

gra brödkakor voro appCräddn, tiU Stockholm år

1772, samma dag Gustaf M:s revemtioa tog ma
början. Den oerfarne ynglingen, förskräckt öfver

do för honom evaeliga uppträdena, tog sin till-

flykt undan den förmenta faraa i Tyska kyrkan,

och hadt det missödet ntt der biifvn instängd en

bel dag. Haa började na studera vid Musikaliska

akademien och röjde saart genom sällsynta frass-

steg, att naturen ämnat honom till idkare af ton-

konsten. Som likväl denna ansågs icke ensam

kunna bereda hans åtkomst, ehnrn han redan år

1777, således blott 21 år gammal, elifvit orgel-

nist i Maria församling, hvnrifrån haa år 1792
flyttades Ull samma befattning i Jakobs, beslöt

nan gå embetsmnnnnvägen ocb lärde sig länsbok-

bålleriet. Ingick i Krigskollegium år 1779 —
samma år bnn genom sitt giftermål blifvit svåger

med frn Lönngren — ocb fann bär sin bergning

. för framtiden, ty han avancerade till krigsråd och

riddare af N. 0. Käad såsom ej blott Sveriges

störste orgelspelare — bens fantasier på orgel,

bvilka han isynnerhet utförde efter gudstjenstens

slut, voro verkliga konserter, som lockade hela

församlingen ntt qvarstanna — utan äfven begåf-

vad med sällsynta kompositörs-snlag, uppdrogs åt

honom att sätta musiken till den lilla operan Frigoa.

Han har sedan komponerat den till Tanddoktorn , till

åtskilliga kuntuter och till en mängd mindre sång-

atycken ocb visor, för hvilka han isynnerhet röj*

de en stor rikedom på vackra melodier. Hans för-

tjänstfullaste arbete är dock hans Moralbok. Den
mnsikälskaade allmänbeten står dessutom i förbin-

delse bos honom för anläggning nf det första not-

tryckeri i Sverige. Detta skedde år 1789, då bnn

började ntgifvn Musikaliskt Tidsfördrif, en samling

nf de atmärktaste sångstycken, marsebtr, dansmu-

sik m. m. som tiden erbjöd, och bvilket arbete

fortsattes ända till år 1834. En annan samling

nf skaldestycken, satta i musik, utgick därifrån,

utom allt annat, bvartill musiken bchöfde pressens

biträde. Bana "Slaverskola" var långe den onda i
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sitt slag. Han afled den 11 Ang. 1835, nära 79
år gammal.

Åka, med Kållerstad, en socken i Westbo härad

af Jönköpiogs lan, kr belägen 9 mil S.S.V. från

Jönköping och tillhör 3 kl., ömsom konsist. och

patr. Jordmånen är af sandblandad mylla, mjäll,

mojord och klapper. Socknen stöter i sydost till

sjön Bolmen, hvarifrån Svanebolms fiskare årligen

npptaga omkring 158 pond fisk: braxen, lakar,

gäddor, sik m. m. Svanehotm år socknens för-

nämsta gods, ett säteri om 2£ mtl, hvars egare

lonebafva jos patronatus till moderkyrkan, och al-

tenera med konsistonnm vid prestera tillsättning.

Säteriet har fordom tillhört slägterna Gyllenstjer-

na, Fleetwood, Gedercrantz m. 6.; men bar nn mer

än 30 egare och den fordna sätesgården är för-

delad i 9 bondgårdar. Jordbraket säges derpå baf-

va vannit, äfvensom folkmängden ökats. Vid fräl-

sehemmanet Draftinge, om 4 mtl, finnes ett ställe

kalladt Jutabo , der en drabbning skall bafva före-

fallit mellan Svenskar ocb Danskar, bvårföre man
standom i åkrarna finner bössflintor samt brutna

värjor och sporrar. En bonde skall änder slaget

bär bafva flytt så fort med sitt silfver, att han

vid Nackdsen (ett torp under Svaneholm) föll och

afbröt nacken. På en böjd onder Draftinge, kal-

lad Thingstad, finner man en krets af 12 nästan

trekantiga stenar ocb den 13 midtati. Vid prost-

gården i socknen finnas ock ättehögar, ocb stället

kallas Walhalt. Vid östra sidan af den kalle der

kyrkan står, är en källa, kallad
n
S:t Sigfrids käl-

la," der man offrar silfverbitar ocb pengar mot
krämpor. Sigfrid säges der ha blifvit döpt. Haf-

re ocb blandsäd är förnämsta utsädet. Knappt tre-

dje kornet kan påräknas i skörd af flere hemman;
dock uppgå utlagorna för ett mantal ända till 217
R:dr 31 ak. 4 r. b:ko. Till och med hår, svan-

sar ocb bom uppsamlas bär för att "vändas i pen-

gar.
n Predikosjnkan grasserade särdeles envist i

denna fattiga ort. Socknens åkerjord är beräknad

att utgöra blott 393 tunnland. Hemmanens antal

utgör 2 5 £ med 898 inbyggare på en areal af

15,899 tunnland, hvarf 1,910 äro sjöar och kärr.

Adr. Wernamo.
Ål»«, annex till Weddige, är beläget i Wicke hä-

rad, 1 1 mil N. från Warberg, 4 mi * från bafvet.

Den odlade jorden är öfverallt jemn, men utmar-

ken mycket bergaktig. På skog är brist. Den

betydligaste gården ar kungsladugården Åskto$ter
,

belägen vid Wiskeflodens utlopp i hafvet, med bör*

dig jordmån ocb betydligt laxfiske. Detta kloster

kallas i några handlingar från medeltiden ett Asy-

lnm, ocb skall såsom sådant bafva varit besökt af

konung Magnus Eriksson, hvilken i bekymmersam-
ma tider bär sökt en fristad. Några ruiner af

det fordna klostret kunna numera icke upptäckas.

En sägen förmäler, att konungarne Magnas Eriks-

son i Sverige och Waldemar i Danmark här haft

sina till strids ordnade härar mot bvarandra upp-

ställda, ocb en valplats, som med sina bao taste-

nar» stenkretsar, ovaler och fotaoglar intager hela

Bräckebacken uti Åsbro gästgifvaregårds gärde,

synes ännu vittna derom. Uti Åsbro gata vitas

an källa, kallad KongskäHan, eller Konung Wal-
demars källa, hvilken säges bafva upprunnit en-

dast därigenom, att nämnde konung, törstig, på

•n bot sommardag der stött sin värja i jorden på

ett sumpigt ställe. Socknen innehåller 37 J hem-

man, med 1,345 inbyggare på en areal af 6, 1 79

tunnl., hvaraf 250 äro sjöar ocb kärr.

Åkas, med Riakaby ocb Gustaf Adolf, är en soc-

ken i Willands härad af Gbristiaastads län, vid

bafvet, 2 mil S.O. från ChrSstianstad. Socknens

by bar fordom varit en ansenlig handelsstad, som

i katbolska tiden haft flera kyrkor, kloster och

hospital, samt äfven haft ett med vallar och graf-

var väl befäst slott, hvaraf lämningar anno finnas

på en kalle. Men då Ghristianstad år 1614 opp-

byggdes, förlorade Åbus sina privilegier, samt

lades under nämnda stads jurisdiktion. Ghristiaa-

stad har nn der sin lastage- och nederlagsplaU

samt tullkammare. Konung Carl XI var i denna

sockens prestgård helt nära att blifva fången af

Danskarne, som fått veta att han dit ensam in-

kommit på besök hos presten. Men då Danskarna

nalkades huset, för att tagen honom till fånga,

var prestmannen nog fyndig att öfvertala konun-

gen att gömma sig ofvanpå spjället i skorstenen,

hvilket ock lyckades, så att Danskarne fåfängt

letade efter konungen, ocb omsider med oförrät-

tadt ärende lemnade buset. Konungen åter lyc-

kades att komma tillbaka till sin armé, och be-

lönade prosten, hvars namn var Garsten Rönnow,
för dess trohet, dermed, att han skänkte honom
Wiby och Rinkaby, som förut haft egen pastor, till

annexer, samt förordnade derjemte, att han och baas

barn, samt efterkommande till siste mnn skulle

vara sjelfskrifne till Åhus, Wiby och Rinkaby pa-

storat. Till följe deraf år Åbus ännu ärftligt och

regalt. Wiby kyrka erhöll år 178? namnet Gu-

staf Adolf. Socknen innehåller 21 £ hemman, med

en folkmängd af 1,810 personer på en nreal af

16,663 tunnl., hvaraf 1,350 äro sjöar ocb kärr.

Åkarp, med Wittsjö, en socken i Vestra Gdinge

bärad af Gbristianstads län, är belägen 4* mil

N.V. från Ghristiansstad , ocb tillhör 2 kl. reg.

Marken är ojemn, och rådande jordmånen svart-

mylla ocb sand. Skog finnes hjelpligt. Hemma-
nens antal utgör 19 f , samt folkmängden 975 per-

soner på eu areal af 11,271 tonni., hvaraf 635

äro sjöar ocb kärr.

Åkarp, annex till Mellen-Grefvie , är beläget i

Oxie härad, l| mil S.S.O. från Malmö. Rådande

jordmånen är lera, ocb skog saknas. Socknen

innehåller 18 hemman, med 555 inbyggare på ea

areal af 2,384 tunnland, hvaraf 3 äro sjöar och

kärr.

Åke 9 äfven benämnd Aekatius eller Erlcms,
en högättad man af ridderlig slägt, säges bafva

beklådt något högre embete vid domkyrkan, då

han år 1267 blef vald ocb af påfven Gemens IV

konfirmerad såsom den fjerde biskopen i Skara

stift. Man finner denne biskop bafva underskrifvit

många offentliga bref ocb handlingar; men hvad

han egentligen uträttat inom stiftet, är ingenstä-

des aoteckoadt. Sedan han uti inbördes kriget
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•mellan konung Waldemar och hans broder, hertig

Hägnas, lidit mänga ölägenheter, serdeles af de

Danske, hvilka af Waldemar indrogos i Weslcr-
götalaod, och der ganska illa huserade, afted han

i Skara d. 25 Juli 1278.

jålte bonde* ejåtetsibad. Under hedniska tiden

fannos oti norden ej sällan odalbönder, bvilka uti

rikedom och anseende nära nog kände mäta sig

med de förnämste och mest högättade mäo. Sjelfva

konongarne gästade hos dem, oeh ofta nog kände

en dylik bonde rikligen undfägna sådana höga gäster,

med hela deras talrika följe, oti flera veckors tid.

Serdeles beryktadt blef det ståtliga gästabod, som
Ake bonde i Wermland vid ett tillfälle anställde,

då han på en gång hade tvenne konungar med
deras hoffolk till gäster. Den ryktbare Svea-ko-

nungen Erik Emoodsson Väderhatt, bvars välde

sträckte sig, icke allenast öfver hela det fordoa

Svithiod, eller landskapen Upland, Södermanland

och Westmanland, ntan äfven öfver hela Nerike

och Westergöthland , samt norrut öfver Dalarna,

Hälsingland och en del af det nuvarande Norrland,

hade i vester också utvidgat sin makt, i det ban

underlagt sig Wermland, samt Bobos Läns och

Dalslands af egne småkonungar förut styrda trak-

ter, äfvensom många böfdingar och en stor del

af folket i södra Norriges orter, Raumarike, West-
folden och Wingu Imarken , hyllade honom såsom

sin öfverherre. På denna sidan stötte han dock

snart på en mäktig medlaAare, som icke allenast

hejdade hans vidare framsteg åt det hållet, utan

äfven lyckades att åter beröfva honom flera af

baos redan gjorda eröfriogar. Detta var den

namnkunnige Harald Rårfager. Sedan denne en

sommar underlagt sig Westfoldeo och Raumarike,

drog han mot vinterns början öfver Eda skog in

i Wermland, till hvilket landskap ban påstod sig

bafva arfsrätt, på grond deraf, att hans stamfader

Olof Tråtälja först uppodlat och beberrskat det-

samma , ocb hvilket ban derföre yrkade skulle till-

böra Norriges rike. Såsom landets konung lät

ban således påbjuda, att ban denna violer ämnade

der fara omkriog ocb efter gammalt sedvaoligt

bruk hälla gästning i gårdarna. Just vid samma
tid nppeböll Erik Bmondsson sig äfven inom Werm-
land, hvilket landskap redan länge lydt under bans

välde, oeh han hade likaledes för afsigt att någon

tid gästa bos bönderne derstådes. Båda konon-

garne hade blott sitt vanliga resfölje med sig,

ocb ingendera af dem var beredd på något krig,

bvarföre ej heller några fieadtligbeter af dem fö-

retogos emot hvarandra. Allmogen åter i denna

aflägsna provins, alltför van att vara sjelfrådig

ocb föga akta på keungars makt, synes icke baf-

va varit serdeles böjd att företrädesvis hylla nå-

gondera af de tvenne täflande regenterne, utan

emottog båda med gammal nordisk gästfrihet,

lämnande derhän deras ömsesidiga anspråk på

välde. Då bodde uti Wermlaods bygder en af

desse stolte oeh sjelfständige odalbönder, de der,

nåsom män för sig, lefde frie och oberoeode på

sina hemman, och bvilka, hvar och en på sin gård,

ansåg sig lika god som en konung. Hans namn

ar Åke, ocb han egde stora egodelar, samt an-

sågs för den rikaste ocb myndigaste bonde inom
hela Wermland. Han hade på sin hofvadgård,

såsom vanligt var hos alla förmögnare bönder,

en serskild dryckesstnga eller gåstabudssal, hvari

högtidligare samqväm plägade hållas, ocb ankom-
mande gäster berbergeras; men nu låt ban dess-

utom, ett stycke derifrån, uppföra en dylik stuga,

ej mindre ån den gamla, samt pryda och inreda

den lika präktigt som denna. Derefter sände Åke
bonde sioa män till så väl Harald Hårfager, som
Erik Emoodsson, samt inbjöd dem till gästabod hos

sig på samma dag, och båda konungarne låfvade

att då infinna sig. När de på den utsatta dagen

anlände till Åkes gård, införde den gamle myn-
dige odalbooden Upsala-kooungen meå bans mån i

sin gamla dryckesstuga , men Norrske konungen

deremot och hans följe i deo nybyggda stugan,

ocb fanns uti båda stugorna ett ståtligt gästabud

anrättadt, med ymnig välflgnad och rikliga dryc-

kesvaror. Så väl maten, som drycken, var på
begge ställena lika, och allt af det bästa, som
kunde anskaffas, endast den åtskilnad iakttogs

emellao båda koonngarne, att i den salen, dit Erik

infördes, var all*väggbonaden, äfvensom hela bord-

redskapen gammal, bva remot detta oti Haralds

gästsal var nytt, men för öfrigt alltsammans lika

präktigt ocb dyrbart arbetadt med guld ocb silf-

ver. De båda konongarne talade icke med hvar-

andra, utan höllo sig afskiljde hvar med sina män,

och gästabudet, bvarunder Åke bonde delade sin

uppmärksamhet lika åt begge sina höga gäster,

aftopp utao några fiendtligheter. Emellertid miss-

tyckte Erik Emundssoo bögligen, att Harald Hår-

fager syntes hafva blifvit företrädesvis bedrad af

deras gemensamme värd. Om morgonen på den

dagen, då konungnrne skulle afresa, tog Åke bonde

sin tolfårige soo Ubbe vid handen, samt ledde bo-

oöm inför Norrske konungen, med anhållan, att Ha-
rald Hårfager måtte upptaga honom bland sina bof-

män, ocb tillika öfverlemoade ban flera rika skän-

ker, enligt ett i norden af ålder gängse bruk, att

alltid vid afresaa frikostigt begåfva eo gäst, bvil-

ken man ville synnerligen hedra. Harald Hårfager

tackade honom med många vänliga ord, och syn-

tes med serdeles välbehag emottaga den myndige
bondens anbud, försäkrade honom om sin vänskap,

och låfvade att med ständig ynnest omfatta bans

ooge son. Derpå gick Åke bonde in till Erik

Emundssoo, och förärade honom likaledes många
dyrbara skänker. Denne, som redan stod resfär-

dig, emottog dem otao att svars många ord, var

trompen och olustig, och steg genast med sitt

följe till bäst, för att lemna gården. Åke boode

åtföljde då, för att göra honom sällskap, ett

stycke på vägen. Når de färdaode framkommit
till eo icke låogt ifråo gården liggande skog, äm-
nade Åke taga afsked och återvända. Då utbröt

Erik Emundssons hittills dolda bitterhet, oeh ban

tilltalade Åke med hårda ord, frågande honom,
bvarföre baa delat välfågnaden emellan båda ko-

nungarne så, att Norrske kooungen fått den bästa

delen af aliting, ehuru Åke likväl borde hafva be-
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ämnat, att hm var Svenska konuogees maa eller

undersåte. Härtill genmälde dea gamle myndige

bonden helt oförfiradt: "Jag vet ieke, konung, att

någon välfägaad fattats kvarkan Ur eder eller

edra maa vid det gästabud jag aa gifvtt, och

hvad det vidkommer, att j blifvit undfägnade ar

gamma) bordredskap t sa ar orsaken den, att j sjelf

aa åren gammal, konung Harald deremet är aag

och i sin blomstrande ålder, derföre bar jag låtit

framsatta för heaom de nya kärleo. Hvad do åter

säger, att jag är din man, så vet jag ej om do

ieke heldre no månde vara min maa," Oetta stolta

svar uppretade Erik Emondsson Ull den grad, att

bao genast drog sitt svärd och nedhögg Åke. En

atood derefter, då Harald Hårfager skalle stiga till

häst, för att äfvea afres8, och härvid önskade

taga afsked af Åke boode, komma negra och be-

rättade honom, att denne blifvit funnen liggande

mördad vid skogsbryoet. Hao oppmanade då ge-

Best siaa mäa, att jemte sig skynda för att häm-
nas Åkes déd, ock de satte då alla af i fallaste

fart otät den vägen, som Svenske koaongea tagit.

Erik EmoodssoB, hvilken hade ett alltför litet följe

med sig för att kanna våga en strid mot den ra-

ske och uppretade koanag Harald, red undan med
nåden skyndsambet, att denne ej förmådde apa-

hiana honom, ehuru han fortsatte förföljandet ända

till de» stora skogen, som åtskiljde Wermlaed oeh

Gothaland. Derpå vände han tillbaka, och Werm-
låoaiagarae, förbittrade öfver Erik Emondssons

förfarande emot Åke bonde, hyllade allmänt den

Norrske konnagen, hvilken nedergjorde alla dem
af konung Eriks män, som han öfverkom. Så för-

lorade Sverige för långliga tider, genom ett lågt

nidiagsdåd, ett vigtigt landskap.

Åke Jakobs»*», af duo gamla oeh högättade

Sparre-siägteo, hade vid utländska akademier länge

studerat och blifvit magister artiom, ssmt sedan

någon tid varit decaoos vid domkapitlet i Lood,

då han mot slutet af år 1519 enhälligt valdes i

laga ordniag till ärkebiskop i Lood. Koaoag Chri-

stian Il Tyrann förhindrade likväl nåder fyra års

tid den salanda valde erkebiskopea att tilltråda

förvaltningen af sitt embete; mea så seart koooog

Fredrik I uppstigit på Daaska thronen, erkände

han genast Åke för sitt rikes laglige ärkebiskop,

sedan denne till honom, i stället för till på fven,

för erhållande af pallium eller erkebiskopskåpan

,

erlagt 3(KM) gyllen. Derefter företog ban sig för-

valtaingen af Lunds stift, bvilket, till följd af

långvariga oroligbeter och vanskötsel, råkat uti

ganska stort lägervall. Han gjorde under nio års

tid allt möjligt till det förfallna kyrkovåsendets

upprättande och återställande; men emedan, genom
Lutherska lärans öfverbandtagande, de påfviske

begynte allt mer oeb mer förlora sitt a dseende,

oeb Åke aBsåg sig icke med sin myndighet kunna

förebygga sådant, afsade ban sig frivilligt erke-

biskopsvärdigheten den 27 Juli 1532, då bao re-

dan var sjuttio år gammal, förbehållande sig blott,

för sitt nödtorftiga uppehälle, dekaaatsembetet i

Land, samt inkomsterna af Stt Peders och Bosjö

kloster. Derefter lefde han icke längre än ett

'år,' innan döden befriade honom från alla de fer-

Uetligbetnr, som religionsförändringen vållat får

så många öfver hela oocdea.

Åke SmUmmtmo» var först någon tid prsebeada-

tus i Westeras, blef derefter år 1416 rauok och

djekoe i Wedsteaa kloster, der han tjänade ea

ganska lång tid. Hårunder gjorde han måaga re-

sor, särdeles till Pialaod, der han inrättade Nå-

dendals kloster, öfverallt förvärfvaade sig stort

rykte för lärdom och försigtigbet. Af domkapit-

let enhälligt vald till biskop i Westerås 1442,

erhöll han genast påfvens konfirmation, samt ia-

aattes högtidligen i embetet af ärkebiskopen Nice-

lans Ragvaldi i konung Gbsistoiers närvaro. Hvad

han uträttat för sitt stift, finnes icke mycket om-

förmäMt; men för öfrigt var han en af sin tids

mest inflytelserika personer. År 1448, på &t

Panli dag, bivtstade han i Upsala ärkebiskopen

Jöns Bengtsson Oaenstjeraes mycket präktiga in-

vigning, och år 1450 var han med på ett möJe

i Arboga, der hon, tillika med de öfrige rikseas

råd, tillstyrkte konung Carl Vill Kautesoo att eJsli

Norrige åt Danske konungen Christian. Uti We-
sterås lät han, på egen bekostnad , ombygga S:t

Olofs kapell. När ban slutligen märkte sin; vara

angripen af en dödlig sjukdom, lät han föra sig

till munkklostret i Wadsteaa, der ban, efter ea

andäktig beredelse, nfseaanade den 18 Haj 1463,

och biel i munkarens chor begrafven.

Åker* ett af de norm häraderna i Nyköpings län,

innefattar 7 socknar, nämligen: Strengaäs, Åker

med Ärja, Lenaa, Fogdö, Helgarö, Wansö och

Härad. Detta härad •auahåller 249£ hemman, ased

en befolkning af 7,493 inbyggare på en areal af

86,833 tunn)., bvaraf 3,675 äro sjöar och kärr.

Åkes», med Råfsjö, ea socken i östbo härad af

Jönköpings län, är belägen 5 mil SS.V. från Jön-

köping, oeb tillhör 3 kL konsist. Marken år

backig, mager oeb steobunden, men saknar ej akog.

På frälsehemmanet S:t Elgebo, vid en å, är jera-

bruket Etghammar (so detta ord) af nuvarande

agaren år 184G anlagdt. Sjelfva gården är ock

väl byggd, och ett atåltrådsdrageri, lädergarfveri

m. m. der äfveo anlagda. Äfvea ett pappors-

bruk, Sten$ö, är bär aalagdt 1836. Ett stenkors

med runor, 5 alnar högt, 1 qvarter tjockt, med
tvärkors af 1 alns längd ock f ålas bredd finnes

npprest nära dea nyligen ombyggda kyrkan. Sock-

nen innehåller 39 4 hemman, med 1,520 inbyggare

på en areal af 26,221 tunnland, bvaraf 570 äro

sjöar och kärr. Adr. Weraamo.
Åker» Weetra, med Daldy, är en socken, belä-

gen i Haguuda härad af Upsala län, vid Mälaren,

1| mil &S.V. från Upaala, oeb tillhör 2 kL pair.

Rådande jordmånen är lera, oeb åkerbruket är nä-

stan uteslutande näringsfång. Kyrkan är af atea,

och efter brand nf åskeld ånyo uppbyggd år 1634.

Sockoens pastor utaämnes växelvis af ägarae till

Wik i Baiingsta och Hemmarskog i Dalby. På

aoclmeos kyrkogård finnas miaaesvårdar öfver fram!

riksstatboJlaren i Norrige, excellensen grefve von

Essen (död 1824), samt öfver hans eoo, hvilka

båda vana barrar till Wik. Under Wiks säteri
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lyda 41 ort). inom socknen. Inalles Innehåller

socknen 17 J mtl., med 2G4 inbyggare på en areal

af 2,199 tonni., hvaraf 10 äro sjöar och kärr.

Åker, Astra, ir ea sotben, belägen vid bafvet,

3 i mil N.O. från Stockholm, och tiltbftr 2 kl.

aatr. Socknen år till betydlig del berg- och
skogsmark, serdeles mot vester och norr, samt

tUl en del etned hafvet. Jordmånen år på slätt-

bygden lera, eljest sand och mojord. Jemte åker-

bruk idkas ängs- och skogsbrak, fiske och någon
båtfart, samt vid herrgårdarna trädgårdsskötsel.

Geaom socknens skargård går stora segelleden fråo

norra Östersjön. Betydligare gårdar i socknen

åro: Nom, 4 mil. frälse; Tuna, der Åkers-ån ut-

faller, 6 1 mtl. skatte-säteri; Margretekmd , 1 \
mtl. frålse-sfileri; Åkitsberf, 1 mtl. frälse; Byvik,

% mtl. frälse*säteri, m. fl. Kyrkan är ombyggd
år 1650 af enkefra Oxenstjerna till Margretelund,

bvars slägtingar der hafva sina grafvar. Socknen

räknar inalles 84 f hemman, med 1,630 inbyggare

på en areal af 20,648 tonni., bveraf 1,580 äro

sjöar och kärr.

Åker, med Årja samt Lenne, är en socken i

Åkers härad, 1 * mil S.S.O. från Strengnäs, och
tillhör 2 kl. prseb. Åkers styckebrak ocb krut-

bruk äro bår betagna. Inom socknen ligger ock
säteriet Berga, med tegelbruk, sågverk och mjöl-

qvera med 4 par stenar. Eo son titt kyrkoherden

M. J. Agriconius, i denna socken, blef adlad med
namnet Samuel Åkerhiehn. Socknen innehåller

49 1 hemman, med 1,820 inbyggare på en areal

af 27,124 tunnland, hvaraf 1,650 äro sjöar och

kärr.

Åker , ett skeppslag, utgör, jemte Wermdö och
Danderyds skeppslager, samt Färentona ocb Sol-

lentunn, en domsaga. Åkers skeppslag omfattar,

atom en mängd öar och skär, en knstbygd af 3

mils längd, ocb en till halfannan mils bredd inåt

landet, ternligen bergländig och backig, serdeles

norrut, samt endast här och der jemn och af od-

ling upptagen. De tre socknar, som böra bit,

äro: Riala och <Kella, samt, sydNgast, Öster-Åker.

Åker, ett styckebruk i Åkers socken, år beläget

t mil ifrån Mariefred, håller två pipor, ocb kan

årligen gjuta mellan 16 å 1700 skepp:d. Detta

bruk blef först anlagd! på hemmanet Lnndby och

torpet Sågaretorp vid sjön Visnåren, bvilket lärer

skett i I5:de århundradet. År 1638 blef det af

drottning Maria Eleonora upplåtet på arrende åt

bergarne H. v. Verden ocb Hinr. Lotte, samt år

1640 med Hithörande hemman såldt till bemalde

arrendatorer; bva refter drottaing Christina år 1654
utfärdade privilegium för brakets ägare att få gjuta

stycken af älta slag. Kanon- och amuaitious-till-

verkningen bar sedan dass hår oafbrotet fortfarit,

med anledning af tid efter annan sedermera er-

nå Ilo» förnyade försäkringar å nämnda privilegier.

Från år 1772 har bruket tillhört slågten Wahren-
dorff; många förbättringar hafva här blifvit vid-

tagna, nya verbstider anlagda, och braksrörelsen

utvidgad till tillverkning af ångmachiner och andra

mekaniska sammansättningar. Bruket eger inom de

närliggande socknarna betydtiga egendomar, dels

af säteri-, dels af frälse- ocb kroue~skatte-natDr;

till dessa hemman höra ock betydliga skogar, som
lemoa bruket dess hufvndsabligaste bekof af kol,

äfvensom åtskilliga egna grufvor inom samma om-
råde, jemte delar i Utö och andra grofvor, förse

det med jeramalm.

Åkerbo» ett härad af Westmanland, utgör syd-

västra hörnet af Westerås län, kring Köpings~åns,

Hedströmmens och Arbogo~åns nedra lopp, och

omfattar 13 socknar, tillsammans åtgörande Knngs-

örs fögderi. Bland dessa böra sex, nemligen: Kö-

pings, Kungs-Berkerö, Odensvi, Mal roa, Bro och

Björskog, till Köpings kontrakt; fem, nemligen:

Himmeta, Medåker, V. Scnedvi, Säterbo och Ar-

boga till Arboga kontrakt; men de två öfrign,

Carlskyrka och Torpa, till öster-Rekames kon-

trakt af Strengnäs stift. En Hten del af den el-

jest till Nerikes län hörande Pellingsbro socken

börer ock hit, bvaremot en del af Scnedvi hörer

till nämnda län. Häradet innehåller 572 £ hem-
man, med 14,359 inbyggare på en areal af

178,271 tunnland, hvaraf 7,555 äro sjöar och

kärr.

Åkerbrak. Den enda säkra grund, hvarpå ett

helt folks bergning bvilar, år ett väl ordnadt och

flitigt skött åkerbruk. Utaf flera långt in i vilda

skogstrakter funna, af människohänder saromanka-

stade stenrösen vill man draga den slutsatsen, att

Sverige fordom varit på måoga ställen bättre od-

ladt än nu. Det är ock ofelbart, att Svenskarne

från uråldriga tider idkat åkerbruk. Redan på

Gylfes tid omtalas plogen. Att de gamle Sven-

skarne lagt mycken vigt på åkerbruket, och efter

sitt sätt äfven varit gode åkerbrukare, bevittnas

så väl af de åt årsväxten helgade fester, som äf-

ven af den utmärkta dyrka», hvilken hembars åt

Prey, såsom gud för jordens gröda, samt af den

tacksamhet ocb vördnad, bvarmed de s. k. "er-

sätta" (af god årsväxt gynnade) konungar länge

lefde i folkets minne, likasom af de särskilda vitt-

nesbörd, som bär och der i forntida skrifter fö-

rekomma om de nordiska ländernas tillstånd. Af
de tvenne årligen firade stora oflerhögtiderna var

den första, mot vinterns början, för erhållen god

årsväxt, den andra, om midvfntern, för jordens

kommande gröda, samt blott den tredje för seger

och lycka i krig. När dea helige Sigfrid i Olof

Skötkooungs tid kom från Skåne till Wäreaa i

Småland, fann han der ett af allt godt flödande

land, vnckra åkrar och ängar, fiskrika vatten, ri-

kedom på boning och mångahanda djor i de tjocka

skogarna. Adam af Bremen berömmer Skåne för

dess rikedom på säd ocb varor. Sverige beskrif-

ver han såsom ett öfvermåttan fruktbart mnd, med
bördiga åkrar, ocb den nordiska sagan förmäler

stundom, hurutedes, då faodet hemsöktes af flera

på bvarandra följande missväxter, bönderne dock

kunde hjeipa sig temligen fram, emedan de hade

gammal säd qvar från förra åren. Korn, bafra

ocb råg synas hafva varit de allmänna sädessla-

get); hvete omtalas väl äfven, men sällan och blett

som handelsvara; lia nämnas äfven bland åkerbru-

kets alster i forntiden.
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Åkerby» med Jomkil, fir en socken, belägen i

Bälings härad af Upsala län, I j- mil N.Y. fria

Upsala, och tillhör 2 kl. konsist. Socknen utgö-

res af en temligen tätt bebyggd skoglös slätt, med
obetydliga bergbackar; och åkerbruket är nästan

uteslutande näring. Hemmanen äro 24 f , med 298
inbyggare pä en areal af 2, i? 6 tonniand, bveraf

50 äro sjöar ocb kärr.

Åkerby* ett jernbrok i Löfsta socken af Upsala

län, bar 2 härdar, med 2000 skepp:d privil. är-

ligt smide af eget tackjern, hvarföre bammarskatt

otgär med 20 skepp:d. ' Stängjernssmidet bar mot
skattefrihet på ett hälft sekel varit inställdt; men
ståltillverkning drifves af ämnesjern från Löfsta.

Braket skeppar på Stockholm. Bges af excellensen

grefve G. de Geer. Smidesstämpel : sammanbundet

TL med krona öfver, inom en cirkel.

Åkerbiir (Rubus Aritieus) förekomma i Norrland,

bafva trebladiga blad ocb rak, enblommig stjelk.

Den blommar i början af Juni med purpurröda

blommor, och dess blad likna smultronblad. Bä-

ren berömmas såsom styrkande ocb kylaode i fe-

brar, samt äro till smak och lukt de behagligaste

af alla Eoropeiska vildt växande bar. örten kan

äfren odlas i trädgårdar; men måste då täckas

med snö ocb granris långt fram på våren, ty den

tål inga frostnätter.

Åkerfelt, Johan* föro t kallad Johan Olofsson,

oppböjdes 1646 uti adligt stånd för sina i ung-

domen bos konung Gustaf Adolf, och sedermera

uti tjugosex år bos riksrådet grefve Axel Oxen-

stjerna gjorda trogna tjenster. Vid gränse-kom-

missionen i Estland anlitades hans biträde. Äfvenså

deltog han någon tid i borgrätteo på Revals slott.

Hans sonson,

Åkerfelt, Ziteliariaa, född 1682 uti staden

Riga, der fadren, kaptenen Olof Åkerfelt, då låg

i garnison, gick redan, vid femton års ålder, i

krigstjenst, då han 169? anställdes såsom volon-

tär vid general-major Horns regemente, och be-

fordrades 1702 till fänrik. Han var tidigt med
uti flera krigsfaror, ocb fäktade, bland andra till-

fällen, tappert vid sin bataljon, då Ryssaroe år

1703 belägrade Nyenskans. De vågade der en

stormning med 2,000 man , men blefvo af de Sven-

ske så emottagne, att ganska få Ryssar undkommo
med lifvet; fästningsgrafvarna blefvo så uppfyllda

med döda kroppar, att man helt beqvämt kunde

gå deröfver. Sedan Åkerfelt derefter med utmär-

kelse deltagit uti träffningarna vid Jauksälki, Wal-
fcisari ocb Systerbäck, befordrades ban 1705 till

löjtnant, och användes vid flera äfventyrliga expe-

ditioner, der synnerlig käckbet kom i fråga. År
1708 tog han afsked från Svenska krigstjensten

,

ocb ingick uti Fransk tjenst, deri han vid fler-

faldiga tillfallen utmärkte sig genom synnerlig tap-

perhet. Sedan han 1709 deltagit uti slaget vid

Malplaquet, befordrades ban till Fransk löjtnant.

Bivistade 1712 träffningen vid Ärras och storm-

ningen af Denain. Vid fästningen Douais belägring

hade ban sin post uti tranchéen, och ådagalade

dervid en sådan käckbet, att ban af sina förmän

erhöll ganska hedrande låford. I början af år

1713 tog han afsked or des Franska krigstjea-

sten, och reste till Wismar, der hån genast ut-

nämndes till kapten vid Helsinge regemente. Var

sedan närvarande vid Stralsuods belägring, der ban

deltog uti flera äfventyrliga förrättningar, och nå-

gra gånger var nära att förlora lifvet. Emellertid

led han bår skada till sin hörsel. Vid uttåget fråo

Stralsond tillfångatogs ban af Saehsarne; men lös-

köpte sig snart sjelf. År 1718 transporterad på

Jemtlands regemente, deltog ban med detta uti

Norrska fälttåget, bvaronder ban måste utstå mång-

faldiga besvärligbeter; och äfven ådrog sig en

svår förkylning. Vid den vådliga återmarscuea

öfver fjellen, räddade ban, genom sin rådignet,

regementets kassa och fanor. Följande året kom-
menderades ban att med 200 man betäcka Sunds-

valls stad emot fiendens härjningar, och 1721 bi-

vistade han fälttåget vid Gefle. Denne förtjeest-

fnlle och tappre krigare lemuades sedan å sido af

den nya regeringen, i likhet med så många andre

af de käcke Carolinerne, ehuru han 1723 benåda-

des med majors värdighet. År 1742 fick han dock

befallning att med 200 man af sitt regemente åt-

följa galer-eskadern till Stockholm, och följande

året utkommenderades han emot de upproriske

bönderne i Helsingland. Då ban 1744 tog afsked,

hugnades han, med afseende på bans många trogna

tjenster, med dubbelt kaptens- underhåll. Han ni-

led år 1754.

Åkerbielm, Samuel* före sitt adlande benämnd
Agriconius, samt son af prosten och kyrkoherdes

i Nyköping, Magnus Agriconius, föddes d. 29 Ang.

1639. Farfadern hade varit bonde. Den ange

Samuel blef tidigt, tillika med treone systrar, fa-

der- ocb moderlös; men systrarna uppoffrade större

delen af sitt lilla arf, för att bereda sin ende bro-

der tillfälle till studier ocb utrikes resor, en väl-

vilja, som denne, sedan ban kommit sig före, med
ömsint omvårdnad sedermera gäldade. Sedan bas

fullbordat sin uppfostran, ingick han såsom e. o.

i kongl. kansliet ocb Svea bofrått. Antogs 1671
till sekreterare hos rikskansleren grefve Mognas
Gabriel De la Gardie, ocb anställdes året derpå

som legations-sekreterare vid beskickningarna till

England, Holland, samt fredstraktaten i Köln. Ar
1676 utnämndes han till sekreterare i kansliet,

samt tillika till sekreterare vid fredskongressen i

Nimvegen, bvarefter ban 1679 upphöjdes i adligt

stånd. År 1697 förordoades han till direktör öf-

ver postväsendet i hela Sveriges rike med dess

underliggande provinser, och utnämndes 1700 till

stats-sekreterare. Afled d. 25 Juni 1702. Äldsta

systern

,

Åkerlilelus 9 iona 9 intager ett mm bland Sven-

ska lärda fruntimmer. Hon hade mycken beläsen-

het, och förstod de flesta Europeiska språk. Med
grefvionan Königsmark företog hon en resa till

Grekland , och författade deronder en Dagkok , som
ej lärer bafva saknat intresse, men bvaraf numera
endast några fragmenter återstå. Ifrån Grekland

skref hon äfven åtskilliga Bref till sin broder, nf

hvilka fem finnas tryckta. Af serskild kongl. nåd

adopterades hon till adelskåpet noder brödrens
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namn. År 1691 kom hon hem till Sverige, för

att besöka sin slägt; men oppeböll tig annars för

det mesta utomlands, och afled i Bremen 1698.

Åkerhlelm, lauiuel« son af stats-sekreteraren

8. Åkerbielm, föddes d. 14 Dec. 1684, och in-

skrefs redan vid fjorton års ålder såsom student

vid Upsala akademi. Efter med utmärkt flit och

framgång fulländade studier, ingick bao i tjenst-

göring vid kongl. kansliet, och åtföljde länge ko-

nung Carl XII på dennes härfärder, använd såsom

sekreterare vid krigs-expeditionen. Bivistade 1719
års riksdag, och var dervid ledamot af sekreta

utskottet. Efter samma års statshvälfning blef

ban någon tid åsidosatt, emedan han icke ville in-

gå i det rådande partiets planer; men utnämndes

emellertid till krigsråd sistnämnda år. Befordrades

1728 till president i Åbo hofrätt, ocb upphöjdes

1731 uti friherrligt stånd. Vid 1738 års riksdag

var ban åter ledamot af sekreta utskottet, och

kallades året derpå till riksråd. Uti rådet hörde

han icke till det parti, som önskade krig med
Ryssland, utan afstyrkte truppernas öfversändaade

till Finland, hvarjemte han sedermera uti ett grund-

ligt betänkande ådagalade det stora missförhållan-

det emellan Rysslands ocb Sveriges styrka, samt

angelägenheten utaf att icke börja ett vådligt krig

med den mäktige grannen. År 1741 utnämndes

ban till öfverste-marskalk. Vid 1743 års riksdag,

då fråga först uppstod om successionen efter ko-

nung Fredrik I, var Åkerbielm den ende af rådet,

som röstade för berligeo af Holstein. Han åtföljde

konungen, då denne den 20 Juni sistnämnda år

red ut för att stilla Dalkarlarnes oppror. När,

efter grefve Carl Gyllenborgs död 1746, kanslers-

embetet vid Upsala akademi var ledigt, erhöll

riksrådet Åkerbielm, framför kronprinsen, de fle-

sta rösterna; ban gynnades ock af konungen, men
rådet ansåg det oskickligt att kronprinsen kun-

nat komma i fråga utan att bl i fva vald, hvårföre

ock Adolf Fredrik erhöll konungens kallelsebref,

och consistorium academicnm, genom sitt förfa-

rande, ådrog sig eo allvarsam föreställning. Det

år 1745 vidtagna flnanssystem och inrättningen

med de små bankosedlarna ogillades på det högsta

sf Åkerbielm, som förutspådde de menligaste följder

för landet af delta system, och då ban äfven uti

den s. k. principalats-frågan i den beryktade Sprin-

gerska saken utlåtit sig annorlonda än anhängarne

af det då rådande partiet ansågo med sina förde-

lar öfverensstämmande, nödgades han mot slutet

af år 1747 taga afsked från riksrådsembetet, utan

all ersättning eller pension. Ifrån denna tid Iefde

ban länge i ett stilla lögn på sin egendom Mar-

gretelund. Då år 1748 riddare-ordnarna instifta-

des, utnämndes han till seraflmer-riddare; men un-

danbad sig denna nåd. Vid 1765 års riksdag

erhöll Åkerbielm en lysande upprättelse. Ständerna

beslöto nemligen offentligen förklara,
n
att det all-

männa rönt en beklaglig verkan deraf, att man
icke följt de trogna rådslag, Åkerbielm kort före

1746 års riksdag gifvit om banken och dess

myntväsende." En medalj slogs till hans ära, ocb

det beslöts,
r
att alla handlingar om hans värdiga

rådslag skulle genom trycket allmäogöras." En
deputation afsändes till honom från ständerna, och

ban erhöll genast kallelsebref att åter inträda i

rådet; men undanbad sig denna utnämning i anse-

ende till sin böga ålder. Han afled den 11 Mars
år 1768.

Åkerkål (Brassica Campestris) har lyrtaggade rot-

blad, samt glatta, aflånga, utan bladskaft vid stjel-

ken sittande stjelkblad, hvilka merändels såsom
sjelfva stjelken äro daggblå. Skidorna äro trinda

ocb släta, örten förblandas ofta af allmogen med
Åkersenap och Åkerrättika, samt får med dem ge-
mensamt sitt Svenska namn. Den egentliga åker-

kålen är ett elakt ogräs, serdeles bland vårsäden;

men är mindre allmän på åkern än åkerrättikan.

Alla tre dessa örtslägten bafva oljerika frön, ocb
kunna med fördel nyttjas till oljeslageri, hvaroti

åkerkålen säges öfverträffa sjelfva rapsateo.

Åkerman) Fredrik, son af landskamreraren i

Götbeborg Fredrik Magoos Åkerman, föddes d. 16

December 1800, ocb började tjenstgöra mot slu-

tet af år 1818 såsom e. o. kanslist uti kammar-
expeditionen af kongl. kansliet, samt blef följande

året auskultant i Svea bofrätt. Befordrades 1825
till vice bäradsböfding. Extra notarie och e. o.

fiskal i hofrätten 1826, samt förordnades 1827 att

förestå landssekrelerare-tjensteo i Stora Koppar-
bergs län. Utnämndes 1829 till ordinarie hofrättsfi-

skal, och 1832 till assessor, samt 1840 til] hofrätts-

råd. Förordnades 1841 att förestå landsböfdingeem-

betet i Westernorrlands län, samt till ledamot i lag-

beredningen, från bvilken sistnämnda befattning ban

dock kort derefter, på egen begäran, entledigades.

År 1842 ordinarie landsböfding ocb R. af N. O.

Uppböjdes 1843 i adligt stånd, och kallades sam-
ma år till ledamot af landtbraks- akademien. År
1848 tillförordnad president i bergs-kollegium.

K. af N. O. 1850. Utnämnd 1851 till president

i sistnämnda kollegium.

Åkerman, Jakob, son af sjökaptenen J. Åker-
man, föddes den 28 Juni 1763, och inskrefs år

1781 såsom elev i kirurgien under general- direk-

tören Hagströmers inseende. Anställdes året derpå,

då ban blifvit kirurgie studiosus, såsom fältskär

ocb nyssnämnde general-direktörs medbjelpare vid

Dauviks hospital, hvilkeo befattning ban sedan

fortfor att inoebafva uti nära fyratio år, af hvilka

hao likväl de sista ensam besörjde bela den när-

mare sjukvården derstädes, tjeostgörande under ti-

den, åren 1788 ocb 1789, såsom lasaretts-kirurg,

samt åren 1808 ocb 1809 såsom sjukbus-läkare vid

de i trakten af Danviken under kriget inrättade

sjukbus för kustarméen. För hans stora förtjän-

ster om Danviks hospital tilldelade Kongl. Maj:t

honom år 1825 serafimer-medaljen.

Åkerman, Jakob, son af tbeologie doktorn,

prosten och kyrkoherden Israel Åkerman, föddes

på Gottland d. 28 Okt. 1770. Sedan ban på fö-

delseorten njutit en sorgiallig uppfostran, sändes

han 1784 till akademien i Upsala, bvarest ban

snart beträdde den medicinska lärdomsbanan, och
hos professorerna Murray, Thunberg och Acrel

grundlade de kunskaper, som sedan berättigade

Del. IV. 50

Digitized byGoogle



394 Åkerman* Åkerman»

honom att intaga rummet efter den förstnämnde

af desse sina lärare. Hans val af läkarevetenska-

pen till sitt framtida yrke, b vartill ett serdeles

intresse för natnralbistorien mycket bidrog, ogil-

lades af fadren, som bestämt honom för präste-

ståndet, ocb derföre 178? bemkallade bonom frän

akademien, på det att ban måtte uteslutande sys-

selsätta sia; med filosofiska oeb tbeologiska stadier,

samt predikoöfniogar; men sedan ban någon tid un-

derkastat sig denna af honom sjelf så kallade peni-

tens, änder bvilken han likväl ingalunda underlät,

att använda mycken tid på växters ocb insekters

insamlande, då han äfven upptäckte ett nytt spe-

cies af Carabos, återvände ban 1789 til) Upsala,

samt började på nytt sitt medicinska studium.

Anställdes strax t derefter såsom underfaltskär först

vid arméeo emot rikets vestra gräns, sedan vid

fältlasaretten i Savolax och Lovisa. Promovera-
des 1793 i Upsala till medicine doktor, och be-

fordrades kort derefter till anatomie prosektor. År
1797 erhöll ban kirnrgiska inseendet vid akade-

miens nosocomium, och 1799 förordnande att till-

lika sköta läkarevården vid länslasarettet i Upsala.

Efter att mera än ett års tid hafva förestått den

anatomiska professionen vid akademien, utnämndes

ban 1805 till anatomin? et chirurgi» professor,

ocb emottog 1815 inspektionen öfver de stude-

rande af Östgötha nation. Redan år 1805 valdes

ban till ledamot af vetenskaps-sociefeten i Upsala,

ocb kallades sedan till korresponderande ledamot

af Acad. Scient. Litter. i Livorno, till ledamot af

Svenska läkare-sällskapet, af Societ. Physic. Me-
diet i Brioogen, af Upsala läns hushållnings-säll-

skap, ocb af vetenskaps-akademien i Stockholm.

Afled i Upsala den 21 Maj 1829. De af honom
ntgifna akademiska disputationer uppgå till ett

ganska betydligt antal.

Åkerman» ?Vlle, son af filosofie magistern och

lektorn Carl Åkerman, föddes 1777, ocb bl of, sedan

han genomgått Strengnäs gymnasium, 1797 student

i Upsala, bvarifrån ban dock följande året afreste

till Finland, för att emottaga en privat kondition,

noder bvilken han hade tillfälle att, jemte sina

lärjungar, få bivista Åbo akademi. Sedan ban der

aflagt de för graden föreskrifna specimina, åter-

vände ban till Upsala, b va rest ban 1803 promo-
verades till filosofie magister. Började år 1805
sina medicinska studier, samt var under 1808 och

1809 årens fälttåg kommenderad såsom uppbörds-

läkare på Örlogsflottan, bvarefter ban 1810 pro-

moverades i Upsala till medicine doktor. År 1812,
efter nndfånget kirurgie magister-diplom, förord-

nades ban att vara anatomin prosektor i Stock-

holm, tillika medicinse tbeoretica» adjunkt vid ki-

rurgiska institutet, bvilken sednare befattning ban

fortfor att innebafva till år 1816, under krigsåren

1813 ocb 1814 derjemte förestående medicin»

tbeoretic» professionen vid Carolinska institutet,

' ocb en fattigläkaresyssla i hnfvudstaden. På an-

modan af sundhets-kolleginm, åtog han sig 1816
att allt framgent vissa dagar i veckan, på be-

stämda tider, ombesörja användandet af den större

elektrrcitets-machin, som, enligt framlidne gross-

handlaren Brnhns testamentariska förordnande bfif-

vit öfverlemnad till sundhets-kollegii disposition

,

för att kostnadsfritt af fattiga sjnka begagnas.

Med understöd af resestipendium företog han 1818

en utrikes resa, bvilken ban till större delen ut-

förde till fot, då ban isynnerhet uti Köpenhamn,
Berlin, Wien, Paris och Heidelberg med outtrött-

lig ifver studerade sin vetenskap, serdeles anato-

mi ocb kirnrgi, samt återvände om hösten 1821

till fäderneslandet. Förordnades 1822 af sundbets-

kollegium att bestrida rntendentsbefattntogen vid

Djurgårdsbrunn, der ban snart, ifrande för alla

nyttiga inrättningar, började införa gymnastiska

öfningar och elektricitetens allmännare brnk. Ar

1824 erhöll ban, på begäran, afsked från anato-

mie-prosektorssysslan; men förordnades kort der-

efter 8tt förrätta anatomie professorstjensten , di

ban äfven erhöll professors namn, heder och vär-

dighet. Mot slutet af året företog han på egen

bekostnad en ny utrikes resa till Tyskland och

Frankrike, bvarifrån ban i December följande året

återkom. År 1826 erbjöd ban sig att vissa tim-

mar i veckan, medelst offentliga föreläsningar, för

åhörare af båda könen genomgå en kors uti an-

tropologien, h vartill ban i anatomiskt hänseende

skulle betjena sig af en ifrån Paris hemförd arti-

ficiell menniskobild. Sedan professor Åkerman un-

der sin sista utländska resa, så väl uti flera af

Europas hufvudstäder, som på åtskilliga mindre

orter, sett mångfalldiga inrättningar till botande

af kroppslyten, snedhet samt andra missbildningar,

ocb förskaffat sig erforderliga upplysningar i af-

seende härpå, beslöt ban, Iifvad af sitt nit för

den lidande menskligbeten, ocb uppmuntrad dertill

både af läkare ocb andra, att äfven i Sverige å

någon lämplig lokal i grannskapet af hnfvudsta-

den bringa en dylik inrättning i stånd. I sådan

afsigt inköpte ban 1827 Djurgårdsbrunn, hva re st

ban ej allenast gjorde betydliga ocb kostsamma

förbättringar, utan ock, dels med understöd af

aktier, dels med ansenlig uppoffring af egna me-
del, inrättade, i förening med en lämplig ocb emot

ändamålet svarande gymnastikbebandling, ett orto-

pediskt institut, hvilket mot slutet af sistnämnda

år för allmänbeten öppnades ocb sedan, ej utan sina

missöden, men likväl, i anseende till patienterna,

nästan alltid med lyckliga resultater, fortsattes,

nnder namn af Josefinska Ortopediska Institutet,

ända till år 1833, då det, till följe af tvingande

omständigheter, måste undergå den förändring, att

de sjnka, i stället för att, såsom dittills, hafva

ojutit rum, kosthåll och vård inom föreståndarens

hus, förflyttades till andra ställen, der de bvar

för sig fingo nndergå den ortopediska behandlin-

gen. En ortopedisk inrättning, som sedermera

bragtes i stånd, med lokal för vintrarna i hufvud-

staden och under sommarmånaderna på Djurgården

,

har i flera år fortfarit att vara föremål för den

nitiske föreståndarens omsorgsfulla bemödanden,

eburu den i ekonomiskt hänseende icke gaf några

serdeles lyckliga resnltater. Bland de många af

professor Åkerman utgifna arbeten, oberäknadt

flera bidrag till Svenska läkare-sällskapets årsbt-
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rättelser, ro. m., mörkat isynnerhet: Mädingtrs

Fransyska grammalika
t

öfv.; Medicinsk och Uirur-

yisk handbok för fältläkare, dfv.; Medicinsk hand-

bok, öfv.; Fransysk ortoepi; Fransysk sttlöfnings-

och låsebok; Hälsoväntien , Populär Medicinsk Tid-

skrift; Sundhets-kateche* för barn, yngre och äldre

personer; m. 6. mindre skrifter.

Åkerman, lehao Rrik, den föregåoodes bro-

der, föddes d. 21 Jao. 1787, och blef, efter att

bafva genomgått Strongas gymnasium, år 181

1

student i Upsala. Medicine doktor 1822, ocb

samma år pensionär i fältläkare-korpsen, samt for-

ordnad till fattigläkare i Stockholm. Utnämndes
året derpå till bataljonsläkare vid Svea artilleri-

regemente; men började redan år 1824 praktisera

såa>m enskild läkare inom Södermanland, bvarmed

ban fortfor till år 1827, då han ett år tjenst-

gjorde såsom läkare vid korrektions-inrättningen å

Långholmen, men sedan återgick år 1828 till sin

förra beställning.

Åkerren* Olof, var född i Vestra Wingåker i

Södermanland. Grefve Fredrik Bonde gaf honom
tillfälle att i Streognäs börja, samt i Åbo ocb

Upsala fullborda sina stodier. År 1776 utgaf Å.

en akademisk afbandling i fysiken, ocb år 1782

i astronomien; blef samma år filosofie magister,

och presiderade år t; 84 för en disputation uti

matematiken. Efter en tioårig akademisk öfniugs-

tid uti de vetenskaper, som angå ocb gagna na-

turläran, blef det liksom händelsens lott att leda

Å:s uppmärksamhet på mekaniska byggnader. Vald

till bandledare för tveaoe minderåriga barn bos

en bruksägare, b vars manafakturverk stod under

ombyggnad, hade han ledighet nog att som oftast

öfvervara detta arbete, och de nyttiga råd han, i

stöd af sioa tbeoretiska kuoskaper, såg sig i stånd

att kunna lemna den antagne byggmästaren, upp-

täckte snart för honom sjelf hemligheten af hans

bestämmelse, den naturen hittills syntes hafva

doldt, för att nu så mycket fördelaktigare kunna

begagna, ocb bespara honoro ett och annat miss-

tag, som man i annat fall icke sällan vid en raog-

nare ålder bar att förlåta sig. Den framgång,

som redan vid första steget på denna nya bana

belönade Å:s möda, och det lyckliga biträde hans

theori erhöll af en nästan daglig erfareobet, gaf

bonom anledning att vid denna tid författa eo Af-

handling om Vattenverk, som år 1786 utkom. Den-

na bok, i förening med ryktet om flera skickligt

utförda byggnader, väckte så mycket bruks-socie-

teten s uppmärksamhet, att ett stipendium inrätta-

des och booom tillerkändes, hvilket han äfven

fick uppbära ända till 1795, då en ogonstig ödets

skickelse fastade bonom vid Wedevåg, hvarest in-

inrättningarna den tiden ej medgåfvo mer än 700
skepp:ds årlig tillverkning i svartsmiden; men bvil-

ken under Å:s styrelse förökades till 3,000 skep-

ponds manufaktur för vattendrift m. m. Å. syntes

na i detta, efter allt utseende, lyckligt förenade

bolag bafva hunnit målet för alla sioa önskningar;

men detta ställe, bvarest bans kunskaper ocb out-

tröttliga nit i sjn år gagnat jern- och stålföräd-

lingen, öppnade honom likväl ej den fristad, ban

der Iefvade sig. Breks-societeten, alltid valgö-

rande och erkänsam, bebjertade bans öde, ocb

tillade bonom derföre ånyo år 1802 ett mekaniskt

stipendium, hvilket, år 1805 ökadt till 300 R:dr

banko, förvandlades år 1808 till ett årligt arf-

vode, som Å. både uoder sin återstående lifstid

att uppbära, och dessutom öfverlemnades honom

år 1811 jernkootorets stora medalj i guld, med
förklarande af broks-societetens tacksamhet och

förbindelse. Å:s efterlemnade papper och ritnin-

gar vitsorda bvad mängd af byggnader ocb för-

rättningar varit honom anförtrodda, och de till

jernkontoret inlemnade relationer och modeller

lära ännu närmare derom upplysa. Om beräknin-

gen endast göres ifrån år 1794, finnes, att under

Å:s tillsyn blifvit uppförda 49 ståogjernsbamrar

med 83 härdar, 51 knipp- och spikbammarverk,

7 plåtbamrar, jemte valsverk, blästerverk, grufve-

konster, tröskverk, 17 sågverk, h varibland en del

af alldeles ny inrättning, ocb 89 qvarnar. Lägges

nu härtill Wedeyågs manufaktur-inrättningar, Ny-

köpings messingsbrok, inrättningarne vid Rörstrands

porcellinsfabrik, Gripsholms ättike- och Tyresjö

blybvittsverk, åtskilliga vattenuppfordringar, bokare

och krossmacbioer, samt slutligen byggnaderna vid

Kinda kanal och slussverk, så finner man lätt, att

en mängd byggmästare blifvit af hooom danade

och tillärde, så väl för bruks- ocb bergshandte-

ringens, som för laodets allmänna nytta. Ibland

dessa kan man isynnerhet nämna ett antal af 24,

som med serdeles framgång begagnat en så upp-

lyst mästares bandledning. Till bruks-societeten

framställdes år 1808 nyttan deraf, att Å. till

trycket befordrade sina Samlingar i konstbyggnads-

vetenskapen, och fullständigt upplyste, bvad ban

derutinnan genom egeo erfarenhet sedan år 1786

utrönt; men att han saknade medel att sådant på

egen bekostnad verkställa, belst dervid minst for-

drades 80 å 90 plancber. Döden hindrade bonom

likväl att vid detta arbete lägga den hand, han

så patriotiskt önskat. Således eger man efter Å.

blott mindre skrifter, såsom: Blåwerkens historia,

serskildt tryckt år 1805; Deskrifning om terhus-

byggnader, år 1811, och först efter hans död har

en af bonom författad intressant Afhandling om
Gevär och Skjutkonsten, med åtskilliga upplysnin-

gar rörande våra inhemska gevärsfaktorier, blifvit

känd, äfvensom några andra skrifter, hvaribland

en till bruks-societeten ställd Afhandling om bygg-

nadskonstens öden sedan i7S0-tatet, synes fortjena

eo serdeles uppmärksamhet. År 1792 kallades

Å. att vara ledamot af vetenskaps-akademien,

hvars handlingar förvara åtskilliga vedermäleo af

dess nit att upplysa och gagna. Patriotiska säll-

skapet bar äfven räknat honom bland sina arbe-

tande ledamöter. Å. afled i Stockholm d. 9 Maj

1812, 58 år gammal, ocb haos stoft förvaras i

Solna kyrkogård.

Åkerroenr (Geniaurea cyanus), se Blåklint.

Åkers kanal utgör en del af eo gammal båt-

led, som fordom varit befaren långt opp i landet.

Geoom muddring under åren 1820—1825 gjordes

nemligen Åkers-ån, som rinner geoom Österåkers
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socken, farbar på 6 fots djup, ungefär £ mil

långt; längst opp aobragtes eo svängbro pä lands-

vägen, oeb sydligare anlades en slåss med 4 fots

sänkning, sprängd i berget, till 24 fots bredd,

samt en aQedningsgraf för öfverfiödig vattentill-

gång. Hela kostnaden opgick till 62,737 R:dr.

Antalet af fartyg, som noder de första åren, till

ocb med 1833, begagnade kanalen, var i medel-

tal 100; men uppbörd, tillsyn ocb underhåll af ka-

nalen hafva efter denna tid blifvit upplåtna åt en-

skilda personer.

Åkeraork» se Markmus.

Åkervind» (Cod volvolus arvensis) är en ört af

örte klassen, med hjertlika, uddiga, nästan pillika

blad, och förekommer på åkrar och i trädgårdar,

der den genom sina långa ocb greniga rötter är

ett särdeles besvärligt ogräs. Stjelken är sling-

rande, och flätar sig omkring andra växter. Hvar-

ken med körning eller gräfning kan den pålitligt

utrotas, der den en gång inkommit, ty den min-

sta bit af de smala rötterna, som blir qvar, är

tillräcklig att föröka den på nytt, ocb den ut-

märglar då jorden. Den kallas ock Snarbindel, ocb

är under detta namn i Byggninga-balkens 8 kap.

4 8- förbjuden att inkasta i annans åker. Innan den

går i blomma, ätes den af kreaturen; men sedan

icke.

Åkealiolm» ett säteri om 3 J hemman, med un-

derlydande 20 insockne, samt 11j£ utsockne frälse-

hemman, jemte 39 gatuhus och torp, är beläget

i Christianstads län, Gärds härad ocb Träne soc-

ken, 1 mil från Christianstad. Gården skall vara

grundlagd i slutet af !2:te eller början af t3:de

seklet, ocb erhöll af sin förste grundläggare, Ove
Ogerop, namn af Ovesbolm. En ättling af nämnde
slägt, vid namn Åke Ugernp, gift med Marena
Ulfeldt, flyttade vid pass år 1622 gården ned emot
sjön (der lemningar deraf ännu synas), och kallade

den Åkesbolm. Garden öfvcrgick sedan till slag-

'

terna Ulfeldt, Ridderschantz ocb Winterfeldt, samt

år 1774, genom majorskan Winterfeldts testamente,

till majoren baron H. R. Wrangel, hvars son,

landsböfdingen baron C. A. Wrangel af Adinal år

1792 flyttade bofvadbyggningen till dess nuvarande

ställe, der den på en gång träffar ögat med den

förvånande anblicken af ett ståtligt palats i Ita-

liensk stil, på alla sidor omgifvet af den täta ocb

lummiga parken. På litet afstånd från detta slott

varsebli fver man dock mellan träden en liten sjö,

ocb der midt öfver, på andra sidan; ett brännvins-

bränneri i landtlig stil, samt, litet längre bort,

en betydlig landugård, stall, trädgård, ett värds-

hus, m. fl. mindre byggningar. Ändå litet längre

bort i söder skönjer mao blott ljungbackar och

kärr, dit ingen körväg leder. Åt norra och vestra

sidorna omgifves slottet af parker om 209 tunn-

lands vjdd.

Åkrokaforeueo » ett jernbruk i Fryksände socken,

bar 1 härd, med 450 skepp:d privil. årligt smide

af köpetackjern , bvårföre hammarskatt utgår med
4 skepp:d 10 Jisp:d. Manufaktur-verkstäder äro

äfven privilegierade vid brnket. Utskeppningsor-

ten är Götbeborg. Disponeras af C. J. Tjäder,

C. Waern och meddelegare.

Åland (äfven Oland), annex till Tibble, är be-

läget i Hagunda härad, 2 mil V. från Upsala.

Landet är dels jemnt och bördigt på slätterna, dels

lågbergig skogsmark; jordmånen dels lera eller

svartmylla, dels sand ocb mojord. Näringar äro

åkerbruk, jemte skogs- ocb ängsbruk, samt fiske.

I sockoen ligga gårdarna: Österbo, 6£ mtl. frälse-

säteri , samt Ålbo
, J mtl. frälse-säteri. Socknen

innehåller 18£ form. hemman, med omkring 375
inbyggare på en areal af 8,216 tunnl., hvaraf 200
äro sjöar och kärr.

Ålandsrot (Inula Helenium) är en syngenesistvaxt

med äggrunda, under hvitludna blad, hög stjelk

ocb stora gola blommor. Den blommar i Jofroch

Augusti, och förekommer vild på några få stallen

i riket. Hästar ocb getter äta de stora grofva

bladen; men andra djur rata dem. Bladen kunna

och nyttjas i blandning med potatesblad att rö-

ka såsom tobak, ocb böra då insamlas vid mid-

sommartiden. Allmogen plägar ock nyttja dea

torra roteo mot kolik, eller att lägga på bränn via.

Åibersjt», ett jernbruk i Kihla socken af Söder-

manlands län, har 2 härdar, med 500 skepparn!

privil. årligt smide af köpetackjern, hvarföre nam-
marskatt utgår med 5 skepp:d. Derjemte idkas

diverse manufaktursmide. Bruket skeppar på Stock-

holm. Eges af C. H. Ekstrand. Bruksstämpeln är

G inom en cirkel.

Ålesn eller Ålhem, en socken i Stranda härad

af Calmar län, är belägen 3J mil N. från Ca Imar,

vid hafvet, ocb tillhör 2 kl. reg. Marken är i

allmänhet jemn, och rådande jordmånen dels sand,

dels lera ocb svartmylla. I norra delen af sock-

nen saknas ej skog. Betydligaste egendomen i

socknen är säteriet Strömterum (se detta ord),

hvarunder ock köpingen Patahoim lyder. Danskarne

landstego här ocb brände Patahoim samt Ålhems

by år 1677. År 1611 hade de äfven gästat bär,

och uppbränt kyrkan, jemte en del af socknen.

En vexelundervisningsskola blef år 1637 bårstädes

inrättad af dåvarande ägaren till Strömserum, riks-

rådet Joban Skytte. Socknen innehåller 63 J hem-
man, med 3,378 inbyggare på en areal af 32,122
tunn)., hvaraf 350 äro sjöar ocb kärr.

Ålhalt, ett jernbruk i Södra Wi socken af Cal-

mar län, bar 1 härd, med 272 skepp:d 10 lisp:d

privil. årligt smide af köpetackjern, hvarföre ham-
marskatt utgår med 2 skeppund 10 lispund, fråJ-

sesmidet utgör 22 skeppund 10 lispund; äfven

manufaktur idkas. Utskeppningsorten är Wester-
vik ocb Stockholm. Bruket eges af G. Nordströms

sterbhusdelegare. Smidesstämpeln är ett uppru-

sande lejon inom en krets af punkter.

Ålleberir, en bergsböjd inom Westergötbland,

som i vester utgör gräns för SlÖta och Karleby

socknar, bar varit ansedd som en prydnad för Fal-

bygden, och lärer fått sitt namn af den ål lonbå-

rande ekskog, som der fordom varit. Nära till

berget, på norra sidan, vid den så kallade Alle-

bergsgrände, är en rad af småkullar, som genom
någon våldsamhet i naturen synas derifrån vara
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lösrifoa. Emellan dessa kallar och berget ligger

en djup dal, ocb dessa kallar innehålla flera slags

skiffer, serdeles alunskiffer, uppfylld med ea art

kalksten, samt med förstenade snäckor ra. m. Vid
norra ändan af Ålleberg år en ås, kallad Grann-
berget, der grannarna häromkring fordom plågat

samla sig till rådplägningar. I Oktober månad år

1827 opptogos, vid gråfning or jorden, vid norra

ändan af Ålleberg, nära vägen mellan Leaby och
Falköping, sönderbrutna stycken, bvilka tillsam-

mans åtgöra en väl arbetad balsprydnad af guld,

af 46 T
5
5- lods vigt. Man tror att detta smycke

gått förloradt vid något af de i denna trakt hållna

fältslag.

JLuian, Wile, son af kyrkoherden N. J. Åman i

Jemtland, föddes år 1731, ocb blef, sedan ban

studerat vid Frösö skola ocb Hernösands gymna-
sium, år 1751 student i Upsala, hvarest ban snart

med synnerlig ifver egnade sig åt de medicinska

vetenskaperna, under von Linnés ledning. Begag-
nade sedermera i Stockholm professor Martins un-

dervisniog i anatomien och kirurgien. Efter af-

lagda medicinska förbör i Upsala, utgick ban år

1758 till krigstbeatern i Pommern, der han i 3:ne

år tjenstgjorde såsom fältlasaretts-läkare, under

tiden,- frånvarande, promoverad till medicine dok-

tor i Upsala 1760. Antogs 1763 till fattigläkare

i Stockholm, ocb utnämndes 1767 till anatomie

prosektor derstädes. Sistnämnda år sände colle-

giem medicum bonom till Jemtland, för att söka

hämma några der härjande farsoter, undersöka

mineralvatten, och anställa koppympningar, hvilket

allt ban med synnerligt nit beromligeo uträttade.

Under tvenne års tid dels undersökte han, dels

satte i brukbart stånd Sundsvalls , Lögdö ocb Böle

brunnar i Medelpad och Hornsjöbergs, Under-Åkers

ocb Litbs m. fl. hälsobrunnar i Jemtland, samt

ympade inalles 280 barn, h varefter ban till colle-

gium medicum ingaf en vidlyftig berättelse om
bela denna medicinska expedition. Slutligen för-

ordnades ban år 1773 att vara logices et pbysi-

ces lektor vid Hernösands gymnasium, der han med
lofvärdt nit oppfyllde sina åligganden, samt gjorde

sig känd och älskad, såsom en i hög grad verk-

sam, skicklig ocb välvillig ungdomslärare. Han
afled d. 19 Febr. 1 783.

Åiuiiine » ett jernbruk i Karda socken, har 2 här-

dar, med 900 skepp:d privil. årligt smide af eget

tackjern, hvarföre bammarskatt utgår med 9 skep-

pond. Bruket år anlagdt, efter år 1828, på det

fordna säteriet Bestorp af nuvarande ägaren, lag-

man G. Danckwardt, bvilken bär anlagt masugn
för tackjerns- ocb gjoteritillverkning af sjömalm
från Bolmeo ocb Widöstero, samt flera mindre

sjöar och myrmalmsfält. Det nya gjuteriet för-

ser orten, samt Halland och Westergötbland med
goda kokkärl ocb machinerier, samt Halland och

Skåne med jernugnar. Motala faktori har ock

derifrån erhållit utvaldt godt gjutjern. Bruket bar

en naturskön lokal, omgifven af sjöar, ek- och

bokskogar, och är bland de vackraste bruksanlägg-

ningar i riket. Hela trakten närmast derintill är

en naturlig park af nära | mils längd, der atsig-

ter åt vatten, väl bebyggda gårdar ocb aflägsna

landtböjder som oftast framblicka mellan den tä-

taste löfskog. Af Åmione gods äro £ frälse och

£ mtl. skatte belägna inom den närgränsande Fors-

beda socken. Förnämsta afsättningsorten är Halm-

stad eller Götbeborg. Smidesssämpeln ar Å-E.

Åuiuieberg , ett jernbruk i Hammars socken, har

1 härd, med 500 skepp:d privil. årligt smide af

köpetackjern, hvarföre bammarskatt utgår med 4

skepprd 5 lisp:d 16 skalp. Frälsesmidet utgör 71

skepprd 1 lisp.d 5 skalp. Bruket skeppar på Stock-

holm. Ägare är P. Jaossoo. Smidesstämpeln är

ett sammangjutet ÅB.
Åntot, annex till Ockelbo, ntgör en egen kapell-

församling, 5J mil N.V. från Gefle. Folkmäng-

den utgör 1,108 personer. Det i socknen belägna

bruket af samma namn bar 4 härdar, med 2,100

skepp:d privil. årligt smide af eget tackjern, hvar-

före hammarskatt utgöres med 21 skepp:d. Bruket

hörer till de s. k. Ockelbo-verken, och skeppar på
Gefle ocb Stockholm. Ågare år J. A. S. Åberg;

disponent: G. R. Roth.

Åuiot, ett jernbruk i Wermlands län, har 2 här-

dar, och tillbörer Brunnsbergs-verken (se detta

ord).

Åmål 9 en uppstad i Dalsland, är belägen vid en

å, som utfaller i en vik af Wenern, ocb anlagd

år 1640, med raka gator, som skära bvarandra

vinkelrätt. Stadens näringsfång äro förnämligast

handel, bandtverk, fiske ocb jordbruk. En lär-

doms- och en folkskola äro bår inrättade. Såg-

timmer, master, spiror, bräder, tjära, jernkram,

stål- ocb plåtsmide otföras på stadens fartyg från

Dalsland ocb Wermland åt Wenersborg och Gö-
tbeborg, och deremot införes salt, kramvaror,

kryddvaror m. ro. År 1845 fnnnos här 58 mä-
stare med 32 gesäller och 44 lärlingar, äfvensom

28 bandiande med 19 betjenter. Staden eger 250
hus ocb tomter, 210 tunnland åker, 60 äng,

ocb 317 skog ocb utmark. Statsbidragen beräk-

nas i medeltal till 5,585 R:dr banko. Hela folk-

mängden uppgår till 1,480 personer. Tillsammans

med den omgifvande landsförsamlingen, hvilken

ensam innehåller 21 J hemman, med 1,448 inbyg-

gare, ntgör staden ett regalt pastorat af 3 klas-

sen.

JLogeriuan-eirven är den praktfullaste, längst

segelbara och största af floderna i Norrland. Dess

oorra eller veostra gren kommer fråo Åsele lapp-

mark, ocb sammanflyter med den högra grenen

inom Ångermanland, £. mil ofvanom Sollefteå kyrka.

Ifrån Sollefteå bruk till Nylands lastageplats i Yt-
ter- Lännes socken — ungefär 4 mil — är elfven

segelbar för 4 till 5 fot djupgående fartyg, samt

derifrån ända till utloppet i bafvet — en sträcka

af 6 mil — för fartyg af bvad storlek som helst.

Vattenmassan är för det mesta sammanpressad till

en smal strömfåra; men vidgar sig på några stäl-

len till en betydlig bredd; så vidgar den sig un-

der några mils längd frän Thorsåkers kyrka ända

till 2000 fot, och är en mil ifrån otloppet ända

till { mil bred.

Ångerniauland, det mest omvexlaode och stor-
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artadt vackra landskapet i Norrland, ar beläget

mellan 62 gr. 15 min. ocii 64 gr. 30 mio. nerd-

lig latitud. Dess största bredd från öster till ve-

ater är omkring 30 mil, ocb bela arealen åtgör

15? qvadratmil. Laodet ar öfverallt nppfylldt af

berg, ocb genom dem iodeladt i större och min-

dre dalar, mestadels i rigtniagen från aordvest till

sydost, såsom vaaligt i Norrland. Störst bland

vattendragen är Ångerman -elfveo , samt dernäst

Indals-elfven och Ljungan, båda härstammande från

Jemtland, och vigtiga för flottning af t radvaror;

men icke segelbara. Vid stränderna af dessa elf-

var, jemte sjöarna och bafsknsten, har landet först

blifvit odladt. Jordmånen är der lera och mylla,

jemte sand och mojord; men i höglandet råder

mestadels röd ocb bvit sand, samt sand mylla. Den

odlade och odlingsbara marken kring elfvaraa och

utmed bafsstraoden är i allmänhet ganska bördig,

så att säden endast till följd af tidigare nattfro-

ster, eller s. k. jeronätter, här stundom felslår.

Sådana nattfroster pläga dock inträffa olika för

olika trakter af landet, och mest blottställda åro

fjällsocknarna, hvilka dessutom hafva dea svagasto

jordmånen. Efter gammalt bruk sås i denna ort

mest korn, så potates, råg, grå-ärter, hafra, lin,

rotfrukter och hampa. Afkastniageo , med afdrag

af utsädet, beräknas i vanliga år Ull 5:te och 6:te

kornet af korn och ärter, 8:de å 9:de af råg, 7:de

af bafra, ocb 8:de å l0:de af potates. Lin odlas

ock öfverallt i länet, utöfver dess eget bebof.

Råg odlas mest på svedjeland. För h vetesådd öro

ortens somrar för korta. Klimatet har, under fort-

farande sänkning oeh uttappaing af sjöar ocb kärr,

likasom ock den skogsmin skoing, som fortsatta od-

lingar, jemte en på vissa ställen högt drifven

brädsågning medfört, på sednare åren märkbart

förändrat sig; men denna förändring synes mindre

hafva kommit sommaren till godo, än de öfriga

årstiderna, bland hvilka höst och vår förlängt sig

på vinterns bekostnad, äfvensom vintrarna blifvit

mildare. I medelmåttiga år svarar dock sädespro-

duktionea mot landets bebof, och lemnar i goda

öfvarskott till afsalu och till besparingar för de

år, då missväit inträffar. Ortens hästar äro i

allmänhet goda ocb starka, och ladugårdsafkast-

ningen är i det hela tillräcklig för landets bebof,

samt lemnar äfveo, bufvudsakligen från fjällbyg-

den, der betet är ymnigt ocb god t, ett betydligt

öfverskott till afsättning på andra orter. Likväl

äro i kustlandet ocb landskapets mest bebodda

trakter betesmarkerna ofta så otillräckliga, att

boskapen måste öfver sommaren föras till s. k.

fäbodar, stundom på flera mils afstånd, bvarifrån,

tid efter annan, afkastningen i smör och ost hem-

tas. Mycken tidspillan tillskyndas härigenom hem-
mansåboerne, som derjemte under sommaren lida

af mjölkbrist, ocb tillika oftast nödgas i fäbo-

darna qvarlemna den gödsel- tillgång, som eljest

kunnat komma jordbruket till godo. Vid sådant

förhållande kan någon stallfodring öfver sommaren

icke ens komma i fråga. Denna betesmarkernas

inskränkthet bar ock vållat, att de anstalter, man
här vidtagit till fårafvelas uppbjelpaode, icke haft

önskad framgång, belst fårkreaturen, om de skola

begagna fjälltrakternas bete, svårligen kunna fre-

das från skadedjur. Likväl motsvarar fårens af-

kastuing af all i det närmaste landets bebof. —
Skogen, som mest bastår af gran, tall och björk,

är, ehuru vårdslösad och medtagen genom öfver-

drifven brädsågning ocb bjelkhuggning, dock anno

i allmänhet tillräcklig, fastän här och der på

bygden eller vid hafs- ocb elfkusternas socknar

6nnas, der tillgången är så ringa, att ved och

timmer måste annorstädes anskaffas. I fjälltrak-

ten, der ikogstillgåogen är ymnigast, är ock

jordmåoea så mager, att träden bebofva en åter-

växttid af 250 till 300 år. — Egen malm brytes

ej i denna ort; man likväl sysselsatte bergsrörel-

sen i Ångermanland, jemte det till samma län bö-

rande Medelpad, år 1842 5 masugnar, 82 härdar,

28 spikbammare, 12 knipp- ocb räckbammare,

samt 6 ässjor för bvarjehanda svartsmide. Länets

enda grufva är belägen på den lilla ön LUfon.

Bland de betydligare bruken märka vi: Biörkd,

Förste, Gided, Graninge, SoUe/ied, Westand, Sör-

ydrd, Gdhtsjo och Galtström, Dessutom 6nnes bär

äfven ett glasbruk, Sandö , ocb ett pappersbruk,

Nyede, jemte flera tollmjolq varnar, salosågar och

tegelbruk. Blott att enda säteri, //o/m, finnes i

denna provins. Ortens förnämsta binäring är lin-

neväfnaden, som isynnerhet i Ångermanlands norra

fögderi behandlas med utmärkt omsorg, ocb an-

ses öfverhufvud iobringa omkriog 180,000 R:dr

årligen. Deremot idkas ylleväfnad blott till hos*

bebof. Hvarjehanda vinterslöjd, såsom förfärdi-

gande af större ocb mindre trädkärl, trädskedar,

stolar o. dyl. idkas ock till afsalu af en mindre

del jordbrukare; hvarjemte äfven allmogeo eger

till sjöfart några få fartyg, hvarmed bräder, ved

ocb Jaodtmannavaror på Hernösand och Stockholm

utskeppas. Strömmingsfisket fortfar också att for

kustboerne vara en vigtig binäring; men deremot

har laxfisket i el fvaroa sedan fordna tider betydligt

aftagit. Jagt och djurfång äro endast i fjällsock-

narna ännu af någon betydenhet. Den allmännaste

binäringen är likväl landtbandeln, som numera idkas

icke blott af hemmansägare, utan äfven af torpare

ocb drängar, och bvarvid vanligen så tillgår, att

landthandlaren, vid marknader och deremellan i

säljarens hemvist, verkställer uppköp af ortens

produkter (eller ock äfven från närbelägna socknar

utom länet), sällan mot kontant betalning, raeo

med löfte om sådan efter skedd försäljning; samt,

då denna ej utfaller efter önskan, stundom, får

att bli af med varan, eller måhända äfven af ste-

grad vinningslystnad, ser sig nödsakad eller låter

förleda sig att, i stället för penniogar, taga bränn-

vin, likörer och lyxartiklar; bvarefter vid bans

hemkomst säljaren måste nöja sig med den betal-

ning, som kan fås. Verkningarna af denna handel

anses derföre på flerfaldigt sätt vara ofördelaktiga,

så väl för enskilde, som för orten i allmänhet.

Likväl berömmes folket i allmänhet såsom välvilligt,

förståndigt ocb arbetsamt, om ock bär och der

genom do täta handelsresorna
T

särdeles bland ung-

domen, någon yppighet och flärd synes hafva in-
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nästlat sig. — Hela Ångermanland , med ondantag

af Nordmalings socken, som år 1810 lades till

Westerbotten, börer, jemte provinsen Medelpad,

till Wester-Norrlands läo, ocb eger blott en stad:

Hernösand. Provinsen utgör 2 domsagor ocb 2
fögderier: Södra och Norra Ångermantands , af

hvilka det förra innehåller 6, ocb det sednare

4 tingslag. Södra Ångermanlands tingslag åro:

Sebrå, Godmanrå, Sollefteå, Ramsele, Botheå ocb

Nora; Norra Ångermanlands: Nordingrå, Själevad,

Nätra och Arnäs. Socknarna inom södra domsagan

äro till antalet 32, inom 13 pastorater, hvilka

äro: Heroösand, Säbrå, Stigsjö, Häggdånger, No-
ra, Thorsåker, Gudmuorå, Sollefteå, Botbeå, Ram*
sele, Bodum, Resele och Jonsele. Norra domsa-
gan åter innehåller 13 socknar, inom 9 pastora-

ter, nemligen: Nordingrå, Wibyggerå, Nätra, Si-

densjö, Anundsjö, Själevad, Björna, Arnäs och

Grandsunda. Dessa socknar äro indelade i 4 kon-

trakter. I militäriskt hänseende underhåller landet

inalles 348 båtsmän. Hela provinsen innehåller

tillsammans 1,1 58 £ form. hemman, med 54,072
inbyggare på en areal af 4,611,304 tunn!., hvaraf

189,700 äro sjöar ocb kärr.

Ångermanlands veetra kontrakt innehåller

4 pastorater, nemligen: Sollefteå, Mullra, Ed,

Långsele ocb Graninge; Botheå, Gålsjö, Styrnäs,

öfver-Lännäs ocb Sånga; Resele, Liden och Jon-

sele; Ramsele, Hälgum, Edsele, samt Fjällsjö med
Bodums ocb Tå sjö kapell.

Ångermanlands södra kontrakt innefattar 4

pastorater, nemligen: Hernösands stad med Hernö

socken, Säbrå, Stigsjö med Westanå och Wiksjö
kapell, samt Häggdånger.

Ångermanlands Astra kontrakt innehåller 4

pastorater, nemligen: Nordingrå, Wibyggerå och

Ullånger; Nora, Bjertrå och Skog; Gudmonrå och

Uögsjö; samt Tborsåker, Ytter-Lännäs ocb Dahl.

Ångermanlands norra kontrakt innehåller

14 pastorater, nemligen: Nätra, Anundsjö, Siden-

sjö med Skorpeds kapell, Själevad, Björna, Mo,
Arnäs, Gideå, Grundsunda, Bjurholm, Åsele Lapp-
mark, Wilhelminas Lappmark, Fredrikas Lappmark,

ocb Dorotbeas Lappmark.

Ångman* JF. K*, blef år 1791 auskultant i Svea

bofrätt, ocb i Oktober 1793 likaledes auskultant i

bergs-kollegiam. Han är författare till en skrift

om Svenska Bergverkens tithtånd och öden /öre Gu-
staf I:s tid, bvarföre ban af vitterhets-, bistorie-

och antiqvitets-akademien erhöll belöning. År 1794
förordnades han till Finland att uppbygga bytta

for silfvermalm och göra profsmåltningar; förestod

sedan i 2 års tid Fristads- direktionen i Eskilstuna,

erhöll år 1801 konstitutortal att vara bergsfogde

i Gamla Norbergs och Ramsnäs bergslager, samt

år 1829 likaledes i Skinnskattebergs bergslag.

Ånlmskoir* annex till Tössö, är beläget vid We-
nern, 2} mil S.S.V. frän Åmål. I socknen ligger

den öfver 2 mil långa sjön Ånimmen, omgifven

af höga klippor, mellan hvilka sträcker sig en

skum dal med den rikaste växtlighet. Nära vid

denna sjö, på Näs egor, förekommer oekså en

stensättning, bestående af ett lågt rör af 40 al-

nars omkrets, bvarifrån mot söder utgår en rak,

13 alnar lång ock 8 alnar bred, stenfylld sträcka,

hvilken slutar vid ett mindre, likaledes mycket

lågt rör eller fylld krets. Vid sjöns södra ända

är i ett berg en vacker grotta. Norr ut i sock-

nen, på Säby egor, finnes en hällekista af 5 al-

nars lå>gd och 1-| alns bredd i gafveländan. Si-

doballarna vid södra ändan närma sig bvarandra,

så att kistan der har en gafvelöppning af endast

5 qvarters bredd. Hela denna stensättning ligger

till en del i en hög af 44 alnars omkrets. I nord-

ost derifrån, på ett berg å Österby egor, finnas

lemningar efter ett forntida fäste, som nu kallas

Slottet. Mellan sjöarna Ånimmen ocb Wenern fö-

rekomma äfven en mängd andra rör eller rosen,

som här kallas iättekast, och finnas till stor mängd
äfven på de skär oeb bolmar, som åtfölja stran-

den. Åniroskogs kyrka ligger på ett bredt näs,

mellan sjöarna Ånimmen ocb Fursjöo, hvilken sist-

nämnda äfven bar böga, med ung björkskog prydda

omgifningar. Bela trakten är romantiskt skön.

Socknen innehåller 38 £ hemman, med 2,045 in-

byggare på en areal af 20,944 tunnland, hvaraf

4,667 äro sjöar ocb kärr.

Ånnesta, ett annex till Örebro regala pastorat,

stöter på vestra sidan till Örebro stad, vid Svart-

ån. Åkerbruk är hufvudnäringen. Inom socknen

ligga Snaflunda qvarn ocb Lindbacka pappersbruk,

tillhörigt Lindbska bok tryckeri- firman i Örebro.

Serdeles godt takpapp skall der förfärdigas. Sock-
nen innehåller 11 mtl., ocb eger, tillsammans med
det bredvid liggande annexet Långbro, en befolk-

ning af 1,488 personer.

Årdala, med Forssa, en socken i Willåttioge hå-

rad af Nyköpings län, är belägen 1 J mil S. från

Malmköping, och tillhör 2 kl. konsist. Marken är

ojemn ocb bergaktig; rådande jordmånen lera. I

sockneo ligger sätesgården Ståringe, om 4 mtl.,

ocb Wibyholm, om 6 mtl., hvilken sednare fordom

varit kungsgård. På en holme i sjön Båfven, inom

Wibybolms egor, hade Carl IX:s enkedrottning

Christina sitt enkesäte. Gården utbyttes år 1685
från kungsgård till frälse af general-guvernören

grefre Hast fe r. Den bar sedan öfvergått i grefl.

Boodeslägtens ego, ocb år 1826, på midsommars-
dagen, bände här den olyckan, att då kammar-
herren grefve F. U. Bonde firade sitt silfverbröl-

lop , en kanon söndersprang ocb i föräldrarnas åsyn

dödade deras son, löjtnanten vid tal tmätningskorp-

sen grefve Bonde, jemte styckjunkaren. Gården

är på ena sidan försedd med jordvallar; men har

likväl ej varit befästad. Inom socknen finnes en

stor, alldeles rund bog, kallad Årdala-bög, på
hvilken fordom ting skall hafva hållits. Hemma-
nens antal ntgör 37 £, med 1,090 inbyggare på
en areal af 14,973 tonni., hvaraf 3,500 äro sjöar

ocb kärr.

Åre» annex till Uftdersåker, är beläget i Jemt-

lands södra fögderi, 8 mil V.N.V. från Östersund.

Socknen år 6 mil lång och 2 å 3 mil bred, samt

sträcker sig ända till Norrsba gränsen. Berget

Åreskotan ligger nära invid kyrkan. Marken är

mycket bergaktig, samt uppfylld af sjöar, kärr
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och mossar, hvilka ofta bidraga Ull åkerns ska-

daode af köld. GeDom sockoeo rinner Em-elf, vid

hvilken hoadradetals krigare, börande till Svenska

arméen, under dess återtåg från Norrige år 1719,
vid nyårstiden omkommo af köld. I denna sockeo

har varit en gränstall, kallad gränstallen i Åre,

anlagd år 1696 i Dufeds by, otroed den der va-

rande skansen, men sedan flyttad till Forssa, |
mil nedanföre. Dofeds skans blef år 1734 öde-

lagd. Vid Handöl, i denna socken, är ett tälj-

stensbrott, der grytor, pannor, kakelognsbällar

och dylikt bearbetas och försäljas till de närlig-

gande trakterna, äfvensom till Norrige. Denna
bandtering skall bär vara uråldrig. Vid Nordballs

by träffas äfven svart takskiffer. I socknen Bonas

äfven flera koppargrufvor, såsom Handöl, Gustaf

ocb Carlåbergs; men g raf-arbetet försvåras betyd-

ligt dels genom klimatet, dels genom det låoga

afståodet till oärmaste sjöstad, bvarföre ock alla

dessa verk nomera afstannat, ocb äro ödelagda.

Landsvägen inom socknen slutar vid byn Sta,

hvarefter endast rid- ocb klöfväg vidtager. Om
viotern nyttjas bär mycket att färdas på skidor.

Socknen innehåller 15$ hemman, med 1, 154 in-

byggare.

Åreker* * ett jernbrok i Kyrkefalla socken, 4£
mil från Mariestad, är anlagdt år 1726. Broket

har 2 bärdar, med 600 skepprd privil. årligt smide

af köpetackjern, bvarföre bammarskatt utgöres med
6 skepp:d. Skeppar på Götbeborg, ocb tillhörde

år 1845 P. Mellins konkarsmassa. Smidesstämpeln

ir ett sammangjutet ÅH inom en cirkel.

Åreskntan, en bergsböjd om 4,919 fot, är be-

lägen i Åre socken af södra Jemtland. Konung
Carl XI besökte berget år 1686. Björkskogen

»tiger ända till 3,100 fot på detta berg, bvars

topp icke oppnår den egentliga snögräosen, ebu-

ruväl eviga snömassor bär och der befinna sig på
dess norra sida. Från spetsen af berget njuter

man den vidsträcktaste och berrligaste otsigt.

Årsniot* Bland katbolicismens många vidskepliga

påfund, voro själamessor för de döda betraktade

såsom något bögst angeläget, ocb för den skull

oftast ganska dyrköpta. När liket var jordadt,

måste presten, för laga likstol Öfver detsamma,

hålla tre själamessor, den första på begrafnings-

dageo, den andra på sjunde dagen derefter, eller

på följaode söndag, den tredje på trettioode dagen

efter begrafoingen. Denna sistnämnda kallades må-
nadsmot. Ville oågoo äonu ytterligare förskaffa sig

en vissare säkerhet om sin själs frälsning ar skärs-

elden, måste en sådan förmån köpas genom ett

serskildt testamente, benämndt Själagift. Dermed
köpte ban sig rättighet till Årsmot (eller Års-

motsmessa), d. v. s. eo årlig högtidlig messa på

sin dödsdag. Till alla dessa messor hörde icke

allenast den latinska sången, otan ock ett ståtligt

gästabud, bvarföre äfveo deo, som ville bafva

årsmot firadt årligeo på sio dödsdag, måste bafva

lemoat everldeligt testamente på så stor egeodom,

att årliga räntan deraf kunde betäcka kostnaderna

för messan ocb gästabudet. Också finner man,

att årsmot oodast plägade hållas efter de för-

nämste och rikaste personer, förmögnare biskopar

o. s. v.

JkrsrliknlQajen i forntiden» Nordeos gamla

folk hade begrepp om solårets storlek och on
skottdagars nödvändighet. Året indelades af den
uti tvenne hälfter, vinterbälft ocb sommarhälft,

eller s. k. Misseri (af midr , balf, och ar, år).

Från vinterns början räknades äfven årets, ty vin-

tern betraktades såsom äldre än sommaren, i öf-

vereosstämmelse med deo foromytbiska lärao, att

mörkret och köldeo voro äldre äo ljuset ocb vär-

man. I året räknade man fyra dagar på det fjerde

bundradet, ' bvilket, efter det gamla sättet att

räkna tio tolfter, eller sex tjog på bundradet,

vill säga 364 dagar. Dessa indelades i tolf må-
nader ocb femtiotvå veckor, bvarje vecka beräk-

nad till sju och bvarje månad till trettio dagar,

jemte fyra öfverskottsdagar eller, såsom de gamle

kallade det, tillökelsenätter (aukana>tnr), ty såsoa

åren räknades efter vintrarna, så räknades dyg-

nen efter nätterna. Att åtminstooe hos Isläodarne

i det tioode århundradet, då de ännu voro hed-

ningar, året efter (örbemälda sätt varit afmätt,

det veta vi med temlig visshet, ocb Islands be-

byggare hade från Skandinavien medfört sin kun-

skap samt sina förfäders sedvänjor. De märkte

dock snart af solens gång, att sommaren sköt allt

längre ocb längre tillbaka inpå våren; men bva-

dan detta kom, eller huru man fordom i dylika

fall förhållit sig, det visste de icke. En Isländsk

man, Thorsten $vårte från Breidfjord, oppgaf da

det förslag, att man bvar sjunde sommar skalle

lägga till eo bel vecka, ocb försöka bom detta

månde lyckas. Förslaget vann bifall, och det

blef, efter lagman Tborkils samt andre kloke mäns
råd, fastställdt, att dädanefter dagarnas antal rät-

teligen skulle vara 365 de år, som icke voro

laup-ar, eller skottår, meo 366 åter då skottår

inföll, bvilket inträffade hvart fjerde år. För

bibehållande af årets jemna veckoräkning, skalle,

med den bvarje år sålunda tillagda ökelsedageo,

på det sätt förhållas, att bvart sjunde, eller når

så inträffade, att två skottår inföllo inom ett an-

tal af sju år, bvart sjette år då skulle bafva fem-

tiotre veckor. Dygnets tider utstakades bos de

gamle efter väderstrecken ocb solens dagliga gång.

Väderstrecken iodelades i fyra bofvudstreck och

i fyra mellaostreck, hvilka med ett gemensamt
namn kallades åtta, åttor. Efter dessa väder-

streckens åttor indelades dygnet i åtta delar,

nemligeo: 1) Morgun, morgon; 2) Öndverdur éa«

gur, dagens framdel; 3) Hadagi, högdag, dagen i

sin böjd; kallades äfven Middagi, middag; 4) Efri

lutur dags, dagens sednare del; hette äfven L*-

dandi dagur, till slut lidande dag, ocb Thridtungur

lifer dags, dagens återstående tredjedel; 5) Kvolé

,

qväll, ocb Aplan, afton; 6) Öndoerd nött, första

delen af natten; 7) Middnatti, midnatt; ocb 5)

Efri lutur ncetti, nattens sednare del. Lämpad till

våra dagars indelning af dygnet, börjades första

åttondelen klockan balf fem förmiddagen, och

räckte till klockan balf åtta; den andra derifråa

till klockan balf elfva; den tredje till balf tu efter-
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middagen; den fjerde till balf fem; den femte till

balf åtta; den sjette till balf elfva; deo sjunde

till balf ta efter midoatt; och den åttonde till

balf fem, då morgonen begynte. Dessa dygnets

åttor indelades åter uti åtta mindre delar, hvar-

igenom dygnets afdelningar blefvo sexton. Natt

om sommaren var den tid, då solen gick genom
nordåttan, hvilket vill såga, då ban gick från

norvest genom nord till nordost.

Ärat», en gård i Brännkyrka socken, vid Årsta-

iken, utgör 2 mtl. frälse- säteri, med tillydande

Berg eller Zacbrisberg, 3 mtl., samt Walla, £
mtl. frälse. Gården är ganska gammal, ocb skall

fordom hafva varit bebodd af Birger Jarl, bvarom
några bvälfda källare af grof gråsten ocb tjocka

murar ännu synas vittna. Gårdens egor skola ock
bafva sträckt sig utöfver bela Södermalm, den tid

denna ännu var obebygd, hvarföre också en af

gårdens fordne ägare, assessor Wadström, vid

medlet af 1700-talet skall hafva gjort anspråk på
tomtören från denna del af bufvudstaden. Gården

eges nu af en Reenstjerna. — Utanför Årsta, i

Årstaviken, ligga Arsta holmar, sedan år 1735
söndrade från År*ta, dit fordom äfven Liljeholmen

hörde.

Armt** i Öster-Haninge socken, vid saltsjön, är

ett betydligt gods, utgörande 3 mtl. frälse- säteri,

med nnderl. 22 mtl., en qvarn, samt räntan af

2^ mtl. inom socknen, jerote 2| mtl. i Wester-
Haninge. Garden är gammal; egdes år 1389 af

Tyske riddarne, tillhörde på 1600-talet amiralen

friherre Clas Bjelkenstjerna, bvilken bär afled år

1662, till följd af sina i slaget vid Balt erhållna

sår, och bar sedan en längre tid tillhört slägten

Fleming, hvaraf flera ättlingar skrefvo sig till

Årsta, intill dess godset år 1805 af baron Fle-

mings arfvingar såldes till brukspatron Brehmer,

bvars arfvingar ännu äro ägare deraf. Åbyggna-
den är af sten, och grundlades af amiralskan

Bjelkenstjerna under mannens frånvaro i Tyska
kriget; trädgård och park äro betydliga. Godset

var omkring 1848 taxeradt till vid pass 127,000
K:dr. På Årsta äng mönstrades konung Gustaf II

Adolfs bär före uttåget till Pohlen år 1621, ocb

Axel Oxenstjerna uppläste der de nya krigsartik-

larna, hvaraf detta ställe ännu bär namnet Kungs-
ängen.

JLvmtmd* ett härad inom Halmstads län, innehåller

tio socknar, nemligen: Sk rea (annex till Falken-

berg), Drengsered med Krogsered, Wessige med
Askome, Årstad med Asige, Abild, samt Slöinge

med Eftra. Häradet innehåller 248 hemman, med
8,36 1 inbyggare på en areal af 108,124 tonni.,

bvaraf 5,540 äro sjöar ocb kärr.

.Årstad, med Asige, en socken i Årstads härad,

är belägen 1 £ mil ö. från Falkenberg, ocb till-

hör 2 kl. reg. Pastoratet begränsas i N. ocb N.V.

af Ätra-ån. På gränsen mot Slöinge socken lig-

ger ett berg, kalladt Himmelskullen. Marken är

i allmänhet bergaktig, men bär och der jemn.

Skog fattas, och sandmylla är den rådande jord-

månen. Jordbruket är bufvudsakliga näringsgre-

nen; men äfven väfnader, serdeles af golfmattor,

tillverkas bär ocb der til) afsalu. Pofates odlas

bär med fördel, ocb man räknar i allmänhet 3:dje

till 4:de kornets afkastning af säden. Förnämsta

godset är Sannarp, ett säteri om 2 hemman, med
qvarnar och sågverk; lera är bär den rådande

jordmånen, ocb åkern skötes med cirkulationsbruk.

Kyrkan är bögt belägen, 60 alnar lång, 20 alnar

bred ocb 12 alnar bog till bva I fvet, med altar-

ta fla af Hörberg. I denna trakt ligger Asigehed

(se detta ord), ocb en mängd minnesvårdar erinra

om Habors ocb Signes af sagan firade äfventyr.

Så finner man bär, vid vägen mellan Asige och

Årstad, en ättbög, kallad Hagbartshög, bvilken bar

35 fots sluttningsböjd ocb 193 fots omkrets vid

jorden, samt närmare åt Asige en annan, bvilken

af alla ättbögar bär i trakten är den största, enär

den innehåller 46 fot i sluttningsböjd, ocb i sin

ovalformiga omkrets vid jorden 250 fot. Odens-

berg, beläget nära vägen från Årstad till Asige,

lärer i forntiden bafva varit en ättestopa. Icke

långt från prestgården på Årstads gärde finner

man också en oval stensättning, bestående af 32

stenar, ocb utgörande 32 steg i längd och 14 i

bredd inom kretsen. Några af dessa stenar äro

bautastensformiga, andra domstensformiga. Monu-
mentet kallas Munkkyrkan, ocb bar, enligt folksäg-

nen, utgjort, en andaktsvård. Socknen innehåller

35^ hemman, med 1,055 inbyggare på en areal

af 7,336 tonni., bvaraf 65 äro sjöar och kärr.

ÅrMtnfven. All sannolikhet ar, att man redan

under bedendomen hade sin årsstaf, eller den äf-

ven så kallade runstafven, för beräkningen af årets

tider, samt de dagar, då ting ocb oflferbögtider

inträffade. Den lättbet, den säkerhet och det egna

sätt, bvarpå den vid kristendomens stadgande in-

förda katbolska kyrko-kalendern, med dess be-

stämmelser för de rörliga och orörliga kristna

festerna af menige man i Skandinavien uppfatta-

des, tillämpades ocb användes, synes bäntyda på
en från ålder fortplantad ocb icke först med kri-

stendomen inkommen kunskap i tidräkningen. Icke

heller blott bafva de gamla årsstafvarna ett eget,

sjelfständigt uppställningssätt af tidsbestämmel-

serna; de afse tillika andra, för den katbolska

kyrko-kalendern främmande beräkningar, bvilka

röja ett gammalt, inhemskt ursprung, och medföra

en större användbarhet för det medborgerliga lifvet.

Dessutom finnes icke, att det kristna presterskapet

någonsin begagnat runstafven, utan blott sin kyr-

ko-kalender, ocb äfven de tider, då presterne i

allmänhet synas hafva varit mindre bekante med
denna, så att de beböft anvisningar på bvilka da-

gar de rörliga högtiderna inträffade, bafva der-

eroot, såsom en af våra prelater vitsordar, Sve-

riges landtmän ocb bönder, efter en från förfädren

bland dem fortgången kunskap, vetat att sjelfve

på sin årsstaf uppsöka alla för dem nödiga tids-

bestämmelser, vetat att oppgifva årets gyllental

och söndagsbokstaf, vetat att säga, när skottår

inträffade, vetat att bestämma de rörliga högti-

derna ocb månens skiften, samt sådant ända på en

tidslängd af tusen år. Då detta, såsom våra ron-

forskare anmärkt, icke kan betraktas blott såsom ett

Del. IV. 51
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alster af katholsk lårdom, enär ingenstädes i andra

kristna länder något motsvarande kan framtes,

måste grunden för ärsstafvens orfildrigbet i nor-

den, dess inrättning och allmänna bekantskap ligga

i något före kristendomen allmänt kändt, äldre

beräkningssätt eller en årsstaf, så mycket mera,

som ärsstafvens bela inrättning ocb egna uppställ-

ning för tidsberäkningen är till sin grund ocb sin

användning en för Skandinavien egen, uråldrig till-

hörighet. Från bedendomen bärstamma äfven vec-

kodagarnas namn, tagna af planeternas eller de

mot planeterna svarande gudarnes.

Årsunfla, en socken i Gestrikland, är belägen

3 J mil S.V. från Gefle, ocb tillhör 3 kl. konsist.

Socknen stöter i norr till den nästan midt i Ge-
strikland belägna Storsjön, bvilken vid hög vår-

flod stoodom öfversvämmar. Jordmånen är dels

aandblandad lera, dels sand och litet svartmylla.

Utsädet består mest af råg och korn, samt något

bafra. Jordbruket har på sednare åren blifvit

mycket ntvidgadt ocb förbättradt, så att afkast-

ningen plägar räknas ända till 6:te kornet. Utom
vanligt åkerbruk räknas boskapsskötsel, kolning

ocb körslor för bruken, åfvensom qvarnstenshugg-

ning och något fiske till ortens näringsfång; äfven

åtskilliga trädvirks- ocb slöjdpersedlar, serdeles

goda båtar, förfärdigas ocb säljas härifrån. Sko-
gen anlitas till kolning för de närmast belägna

jera verken, och bvarje by bar sin afdelta trakt.

Elg ocb björn skjutes bär stundom. Ärattnda-ån

genomgår socknen. Jernverk finnas här icke, men
smärre qvarnstensbrott hår och der. Gästgifvare-

gårdar finnas i Sörby och Framlingshem. Kyrkan
är af sten och 46 alnar lång. Socknen innehåller

23 J hemman, med 1,610 inbyggare på en areal

af 42,768 tonniand, hvaraf 7,950 äro sjöar ocb

kärr.

Arta (Anas Querquedula), en fogel af simfoglar-

nas ordning, har matt grågrön eller mörkgrå ving-

spegel med hvita vingpennspolar. Dess längd är

1 fot 3 j- tom, och vingbredden 2 fot 2 tom;

näbben är nästan jemnbred och rät. Denna fogel

förekommer inom Skandinavien mest i de södra

trakterna; men har äfven någon gång anträffats i

Södermanlands skärgård, och till och med vid

Torneå. Inom Ryssland lärer hon allmänt före-

komma, ända upp till Kamtschatka och norra pol-

cirkeln; men är ej funnen i Norrige. Hon lefver

belst bland gräs, som växer i vattnet, ocb år föga

*kygg. Hennes föda utgöres af späda vattenväxter,

frön, maskar och insekter. Hon är flyttfogel, och

begifver sig om hösten till varmare trakter, för

att om våren återvända.

Åryft, annex till Hällaryd, är beläget i Bräkne hä-

rad af Blekinge län, 1 mil O.N.O. från Carlskro-

na, vid hafvet. Marken är ojemn och bergaktig.

Rådande jordmånen är lera ocb svartmylla, och

skog finnes ymnigt i öfra delen af socknen. Hem-
mantalet utgör 2I| med en folkmängd af 1,890

inbyggare inom en areal af 16,362 tonniand, hvar-

af 1,240 äro sjöar och kärr.

Åryd, ett jernbruk i Hemmesjö socken, bar 2 här-

dar med 461 skepp:d 13 lispid pri v il. årligt smi-

de af eget eller köpt tackjärn, överföre hammar-

skatt ntgår med 4 skepprd 3 lispid 7 marker.

Malmtägteo är grundad på sjö- och myrmalmer.

Bruket är anlagdt på 1600-talet af A. de Rea.

Frälsesmidet utgör 45 skepp:d; hvarjemte äfven

något manufaktursmide åstadkommes. Utskeppnings-

orten är Gal mar. Eges af J. L. Aschan. Smidas-

stämpeln är ett sammanbundet latinskt ÅRY.

Å», med Wentlinge, en socken inom Ölands Södra

Mot, är belägeo 6 mil söderut ifrån CalmSr oeb

utgör Ölands södra udde. Socknen innehåller 16

j

mtl med en befolkning af 480 personer inom en

areal af 5,045 tunnland, hvaraf 6 äro sjöar och

kärr.

Ån 9 annex till Rödön, är beläget i Jemtlands nor-

ra fögderi, J mil N.N.V. från Östersund. Boskaps-

skötseln är bär bufvudnåring; skog ocb åkerjord,

äfvensom fisket i Storsjön utgöra binäringar. Sock-

nen innehåller 24 hemman med 668 inhyggare.

Ån t annex till Plo, är beläget vid Wenero, 1\ mil

öster från Wenersborg. I socknen märkes säteriet

Sjöryd, l£ mtl, vid sjön Dottern. Socknen åtgör

17J hemman med 691 inbyggare på en areal af

3,009 tunnland, hvaraf 10 äro sjöar ocb kärr.

Åm 9 öfre t en bergsmanshammare i OfvansjÖ soc-

ken, har 1 härd med 333 skepprd 13 lisp:d privil.

årligt smide af eget tackjern, bvarföre hammar-

skatt utgöres med 3 skepprd 6 lisp:d 15 skålprd.

Skeppar på Gefle ocb Stockholm. Eges af bergs-

män m. fl. intressenter. Smidesstämpeln är ett sam-

manbundet latinskt AH med ett snedstreck och eo

punkt öfver, inom en cirkel.

Å« 9 Medre, eller ÅHerstA, bergsmanshammar* i

Ofvansjö socken, har 2 härdar med 624 skepp:d

privil. årligt smide af eget tackjern, bvarföre bim-

marskatt utgår med 6 skepp:d 4 lisp:d 16 skilp:d.

Skeppar på Gefle och Stockholm. Eges af bergs-

män m. fl. intressenter. Smidesstämpeln är ett la-

tinskt M med ett litet kors inuti, inom en cirkel.

Ås Moster i norra Halland och Wiske härad skall

hafva blifvit grundlagdt år 1 165 af ärkebiskop Eskil

i Lund. Det kallades Ås efter sin belägenhet på

en höjd, ocb munkarne gåfvo det sedan namnet

Asylum. Bernbardinermunkar från Sorö på Selaid

skola af nämnde erkebiskop Eskil först bafva blif-

vit bitbemtade och till större mängd inkallade ge-

nom erkebiskop Absalon eller Axel år 11 95. Li-

kasom de flesta andra af medeltidens kloster, till-

växte äfven detta mer och mer i rikedomar, ge-

nom tid efter annan gjorda donationer och testa

menten af gårdar och lägenheter. Äfven berti-

garne Erik och Waldemar ibågkommo det fråa sitt

fängelse år 1318 med en gåfva af 20 mark pea-

ningar. Stället är nu en kungsladugård vid Wi-

skeflodens utlopp i hafvet, med särdeles bördig

jordmån af lera och lerblandad mylla samt m*d

ett fördelaktigt laxfiske från Åsbro ned till hafvet

Åsa. Med sin gemål, den sköna Götild från We-

stergöthland, hade Ynglingaättens siste konoog i

Upsaia, den namnkunnige Ingjald Illrå da, utom so-

nen Olof, äfven en dotter vid namn Åsa, hvilkeo

sagan säger bafva blifvit gifven åt en konung God-

röd i Skåne till äkta. Af samma svekfulla ocb fåld-
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samma sinnelag som lin fader, förm&les bon hafva

stämplat endast förräderi ocb brott i det land,

bvars drottning bon kommit att vara. På bennos

aostiffao dräpte Gudröd sin broder Halfdan Snälle,

men blef sjelf sedan afdagatagen genom Åsas för-

rädiska stämplingar, bvarpå denna återvände bem
till sin fader. Hon 6ck sedan samma skymfliga

tillnamo som deone, ocb kallades Åsa den lllråda.

Huru förhållandet härmed egentligen varit ocb

hvilka orsaker konuat ligga till grund för Åsas

illbragder i Skåne, bar sagan icke uppgifvit. Svår-

ligen kan det antagas att de dobbla morden en-

dast åstadkommits af grymhet ocb blodtörst. Skol-

ie möjligen meningen dermed hafva varit att be-

reda Upsala-konungen Iogjald, som då herrskade

öfver både Svear ocb Göther, väldet äfven öfver

de i södra delen af landet boende folkstammar, så

misslyckades dock helt ocb hållet denna plan, och

tvertom utgick från dessa trakter den blodsbäm-

nare, som omstörtade Upsala-konoogens välde och

eröfrade hans genom eld ocb svärd grundlagda rike.

Ånaka, en socken i Skånings härad, är belägen

J mil N.O. från Skara ocb är prebeode åt bisko-

pen i Skara. I socknen märkas säterierna flan-

åker, 3 mil., ocb Ma/ bogdrden , t mtl. Biskopsbo-

stället Drunsbo är bär beläget. Större delen af

jorden är sank mark, men kyrkan är belägen på
en ås. Socknen innehåller 23| hemman med 922
inbyggare på en areal af 6,01? tunnland, hvaraf

45 äro sjöar och kärr.

Åaakast annex till Lekåsa, är beläget i Barne hä-

rad, 3 V mil N.O. från Alingsås. Skog saknas, ocb

bräontorf nyttjas öfverallt af allmogen, både till

kokning ocb värme. Inom socknen ligga säterier-

na Åsaka ocb Stora Soenstorp. Socknen innehåller

13£ hemman med 59? inbyggare på en areal af

3,21? tunnland, hvaraf 15 äro sjöar ocb kärr.

Åsaka» , annex till Råda, är beläget i Kållands hä-

rad, 1 mil S.V. från Lidköping. Den lilla kyrkan

är belägen på en sandås. Regements-qvartermä-

starebostället Bostorp är bär beläget nära ån Li-

dan. Socknen innehåller 11| bemman med 392 in-

byggare.

JLeaka» annex till Tunbem, är beläget i Wäne hä-

rad, 2 mil S.S.O. från Wenersborg, t\ mil från

Trollhättan. Tvänne säterier, Wettebo ocb Munke-
öo, finnas i socknen. Hemmantalet utgör 38| med
1,925 inbyggare på en areal af 22,888 tonniand,

bvaraf 350 äro sjöar ocb kärr.

Åaalta» med Kälfvene, en socken, börande dels till

Redvägs, dels till Wartofta härader, är belägen

1^ mil S.S.O. från Falköping ocb tillhör 3 kl.

koosist. Marken är backig, stenig och kärraktig,

jordmånen mest svartmylla. Ån Ätran utgör bär

gränsskillnad mellan länen ocb häraderna. I sock-

nen märkas säterierna Wartofta, 2 mtl., som for-

dom skall hafva tillhört Upsala Öde; Torp, 1 mtl.,

ÖyevaUa, 2 mtl. samt Hyrkeslätt , l mtl. I Öyaby
bar en årlig marknad plägat hållas 2 gånger om
året, men är nu indragen. Sockoen eger 620 in-

byggare på en areal af omkring 4000 tnnnland,

hvaraf vid pass 150 äro sjöar ocb kärr.

Åaarp» med Kölaby, Solberga och Smala, är en

socken, till större dalan börande till Redvigs, men

till en mindre del till Frökinds bärad, belägen l£

mil söder från Falköping och tillhör 2 kl. konsist.

En låg landtås, bär ocb der beväxt med gran-

och enbuskar, sträcker sig genom socknen. Nära

till prestgården finnes en märkvärdig mosse, på

bvilken inga växter trifvas, fastän man, då torra

år infalla , torrskodd kan gå öfver dess svarta yta.

Öfver 150 år har man från denna mosse årligen

bemtat flere lass forerötter, som efter källossnin-

gen det ena året efter det andra skjutit högre och

bögre upp, till dess de legat belt lösa ofvanpå.

Äfven vid Åsarps by ligger en torfmosse, oti

hvilken vid torftagaiogar på 2 alnars djup icke

sällan träffas stora, på ytan kolade trädstubbar.

Mossar med god bränntorf finoas bär äfven. Sock-

nen innehåller 19£ bemman med 6? 5 inbyggarn

på en areal af 9,69? tnnnland, hvaraf 150 äro

sjöar ocb kärr.

Åsarp, aonex till Länghem, år beläget 4£ mil

O.S.O. från Borås. Markens beskaffenhet år me-

stadels jemn, ocb barrskog finnos ymnigt. I sock-

nen ligger säteriet Limared, samt Limmare eller

Limmat yds glasbruk. Det fordna slottet Oppensten

(se detta ord) var här beläget. Socknen innehål-

ler 5j mtl., med 265 inbyggare på en areal af

6,156 tonniand, bvaraf 320 äro sjöar och kärr.

Åabo, en socken i Göstrings härad af Linköpings

län, är belägen 1| mil söder fråo Skenninge ocb

tillhör 3 kl. patr. Marken är bergaktig, stenig

ocb oläodig; jordmånen lera ocb sandjord. I sock-

nen ligga säterierna Grönlund, 1 mtl., Lagarp, 4

mtl. ocb Stråtsnäs, 4 mtl. frälse, med underliggan-

de I £ bemman rå ocb rör samt 1 8 torp. I sock-

nen ligga Hornsjöa ocb Huruån, vid hvilken en

mjölqvaro med 3 par stenar samt såg äro anlagda.

Socknens kyrka skall vara grundlagd år 1181.

Hemmantalet utgör 43 J med en befolkning af 1,696

inbyggare på en areal af 24,786 tnnnland, hvaraf

680 äro sjöar ocb kärr.

Åsbo» Morra 9 ett bärad af Christianstads län,

innehåller 16 socknar, oeml. Östra Ljoegby med

Kälna, Gråmanstorp med Wedby, Riseberga med

Färingtofta, Oderljunga med Perstorp, örkeljunga

med Rya, Össjö med Tossjö, samt de till moder-

kyrkor inom andra härader börande annexeroa Fa-

gerbult, Munka-Ljungby, Tåstarp och Röstånga.

Häradet innehåller 334| bemman med 18,018 in-

byggare på en areal af 225,137 tunnland, bvaraf

8,415 äro sjöar och kärr.

Åsbo* undra» ett härad af Cbristiaostads län,

innehåller 10 socknar, neml. Höija med Starby,

Ausås med Ströfvelstorp, Björoekulla med Broby,

Norra Wram (en liten del af denna socken, äfvensom

af de båda sistnämnda annexerna höra till Luggo-

de härad), Qvidinge med Kågeröd, samt Stenestad.

Genom häradet går en skogsås, som till större de-

len är beväxt med bok och annan löfskog, men

äfveo bar ängar, åkerfält ocb gårdar, samt är på

flera ställen en balf mil bred. Enskilta punkter på

denna ås erbjuda en vidsträckt oUigt sa väl åt

slätteo med dess många kyrkor, som åt Öresund,

åt Nordsjön ocb bergsodden Kollen. Mycket ylle-
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tyg väfves ioom Södra liksom ftfveo Norra Åsbo
härader, och trävaror samt tjära utgöra afsätt-

ningsprodukter. Häradet innehåller 22 5 £ hemman
med 9,330 inbyggare på en areal af 56,307 tunn-

land, hvaraf 78 äro sjöar och kärr,

Åsbriicka, annex till Rommeled, är beläget vid

Götha-elf, J mil från Edet. Jordmånen består af

lera, ocb skog saknas ej. Socknen innehåller 10 J-

hemman med 315 inbyggare på en areal af 7,845
tunnlaud, hvaraf 430 äro sjöar och kärr.

Å*e« ett härad i Mariestads län, vid Weoero, in-

nehåller 10 socknar, neml. Flo med Äs och Sal,

Näs, Särestad med Täng ocb Hale, samt Tbuo
med Friel ocb Ka ra by. Häradet innehåller 171

hemman med 6,355 inbyggare på en areal af

45,545 tunnland, hvaraf 170 äro sjöar ocb kärr.

Å«ele utgör i vidsträcktare mening en egen, kring

öfra Ångermanelfven belägen Lappmark, som in-

nesluter 4 socknar, nemligen: Asele, Fredrika,

Dorotbea ocb Wilhelmina, samt fordom räknats

till Hernösands län, b vårföre det äfveo kallats Ån-
germanlands Lappmark, men numera räknas till

Westerbotten eller Umeå län. Landet sträcker sig

i norr (ill Umeå Lappmark, i vester till Norrige,

samt i öster och söder till Ångermanland och Jämt-

land. Hela areal-innehållet utgör 130 qvadratmil.

Invänarne äro dels Lappar, dels Svenskar. Landet

är ganska bergigt, och har vid Norska gränsen

snö- ocb isberg; men stränderna af Ångerman-
elfven, der Wilhelminas och Åseles kyrkor ligga,

äro utmärkta för sin fruktbarhet. Af kom skör-

das bär 2:dra eller 4:de kornet, och ängarna äro

betydligt gifvande, bvartill fjellflodeos öfversväm-

ningar, vid midsommartiden, mycket bidraga. Inga

körvägar finnas om sommaren i denna Lappmark,
utan endast gång-, rid- och båtvägar. I sydost

är Åsele genom det med granskog bevuxna Stot-

Uny8-/jeUet skiijdt ifrån Lycksele. Skogen, som
mest består af gran ocb björk samt något tall, är

i allmänhet låg, ocb jordmånen består mestadels

af sandmylla. Ända till år 1800 utgjorde Åsele

Lappmark elt enda pastorat, bvaraf den nuvarande

Åsele socken blott utgör den sydvestra delen. Re-
dan år 1732 var vid Åsele kyrka en Lappskola

inrättad, i hvilken en skolmästare undervisar 6 barn

på Lappska språket. Äfven ett fattigbus är här

vid kyrkan inrättadt, der socknens mot beböf-

vande mottagas. Boskapskötseln är i dessa sock-

nar det förnämsta näringsfånget, dock ega Sven-

skarne i orten ej många renar; men underhålla i

deras ställe hästar, hornboskap och får. Äfven

gäddor fångas ocb torkas, och allmogen förstår

äfven att spinna och väfva samt tillverka allehanda

jernredskap. Bergigast är jordmånen i Wilhelmina

(den nordöstra delen af landet). Man sår i slutet

af Maj, och skördar i slutet af Augusti. Säden

lider ofta af frost; men potatisen trifves förträffligt.

Utförsvaror, som bär uppköpas af resande köp-

män, för att försäljas på marknaderna i Sollefteå oeh

Hernösand, eller i Ångermanland och Stockholm,

äro förträffligt smör, torkade gäddor, skinn, mest

af tama djur, vildfogel, serdeles bjerpar, orrar

och tjädrar, samt något talg och ost. Lapparne

deremot afyttra renkött, renshudar och lappskor.

Betet är i Åsele Lappmark så godt, att korna

kunna mjölkas tre gånger om dagen. Lapparne i

denna ort bafva alltmer börjat att närma sig till

Svenskarne, ocb blifva åkerbrukare. Bönder och

kolonister äro bär i allmänhet godt ocb redligt

folk. Jerngrufvor finnas icke; endast någon myr-

malm, som likväl ej begagnas. Ordentliga gäst-

gifvaregårdar äro anlagda, hvarigenom man mot
vanlig skjutslega får om sommaren båtar, rodde-

re, bärare och vägvisare, samt om vintern hästar.

Befolkningen i denna Lappmark har ökat sig i en

progression, som inom gamla verlden är oerhörd,

och uppgår nn till inoemot 4,000 personer, hvaraf

icke fullt 300 äro Lappar. Den nuvarande Åsele

socken ligger 16 mil V.N.V. från Umeå, innehål-

ler 3 1 { hemman, med 1,374 inbyggare på en areal

af 445,731 tunnand, bvaraf 15,000 äro sjöar och

kärr. Dess medelböjd öfver bafvet beräknas till

950 fot.

ÅsenltOga* med Rälleryd, en socken, belägen me-
stadels inom Westbo härad af Jönköpings län,

ligger 6 mil S.S.V. frän Jönköping, och tillhör 3

kl. konsist. Socknen bar sitt namn af den höga

ås, bvarpå den till större delen ligger, emedan
landet i dess grannskap anses ligga minst 800 fot

öfver hafvet. Sjöar i socknen äro: Kkhult, Göte,

Skjar- ocb Mo-sjoarna. Jordmånen består af gräs

och sand. I socknen ligger säteriet Broddtiutt , som
nu eg;es af bönder. Ett annat frälsehemman i

socknen, Welebo , bar en tid varit säteri ocb kal-

lats Tigerhof, men indrogs till kronan vid konung

Carl XI:s reduktion. Inom socknen ligger ett te-

gelbruk, Modala, anlagdt år 1 831, samt Marie-

holms jernbruk, anlagdt år 1839. En stor del af

allmogen föder sig med ståltrådsdragning. Orten

bar sannolikt, fordom baft sin hedniska gudstjenst

bär på åsen, der en ofantlig sten ännu ses bvila

på 4 andra. Socknen innehåller 21 * hemman, med

1,033 inbyggare på en areal af 17,403 tunnland,

hvaraf 1,290 äro sjöar ocb kärr.

AaftAru* en bergsmanshammare i Folkäroa socken

af Kopparbergs län, bar 1 härd, med 220 skepp:d

pri vi!, årligt smide af eget tackjern, b vårföre ham-

marskatt utgår med 2 lisp:d 4 skalp. Skeppnings-

orteo är Gefle eller Stockholm. Egdes år 1845

af E. v. Stockenström m. fl. medintresseoter. Smi-

desstämpeln är Ä.

ÅshedA, en socken i Uppvidinge härad af Kro-

nobergs län , är belägen 5 | mil N.O. från Wexiö,

ocb tillhör 2 kl. konsist. Socknen håller 5 qva-

dratmil i areal, ocb är belägen på en bergås,

hvars vattendrag på östra sidan rinna mot Emm-
ån. Största höjden af denna ås är belägen vid

norra ändan af gränsen mellan Åsbeda ocb Lemm-
hult, och stiger till 1,500 fots böjd öfver vatten-

bonzonten i Östersjön. Vintern blifver derigenom

bär långsammare än i de närliggande socknarna,

sa att man stundom börjar bereda åkern i Notte-

bäcks socken, då snö ocb slädföre ännn finnes i

Åsbeda. Orten berömmes såsom mycket bålsosam

ocb fri från smittsjnkdomar. Jordmånen består af

sandjord, svartmylla, mo- och dungjord. I sock-
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nen ligger ett säteri, Sissehult, om 2 mtl. I den

Dovaraode stenkyrkans ställe, bar fordom bfir va-

rit en trädkyrka, kallad S:t Olofs kapell; och ända

till år 183? var bär plägsed att på "Olsmässe

söndag," då allmogen levererade ostarna till pre-

sterne, öra konung Olofs minne genom en serskild

predikan "om kristendomens införande i Norden."

Denne Olof lärer dock ej varit den Norrske ko-

nungen af detta namn, som fått tillnamnet den He-

lige, utan en Svensk konnng Olof, som af Ansga-
rius bär blifvit döpt. S:t Olofs och S:t Sigfrids bil-

der ses bär ännu på södra kyrkomoren. Men denna

kyrkobistoriska predikan bar numera upphört, se-

dan den nämnda festen blifvit allt mindre religiös.

Äsbeda by kallas nu "staden;" många bandtver-

kare bo der , ocb årlig marknad bar der varit

hållen alltsedan år 1842. Socknen innehåller 81

1

hemman, med 2,610 inbyggare på en areal af

59,10? tunnl., bvaraf 4,120 åro sjöar och kärr.

Adr. Wexiö.

jlsled, med Mularp och Tiarp, en socken i War-
tofta härad af Mariestads län, är belägen \\ mil

Ö. från Falköping, och tillhör 2 kl. konsist. Mar-

ken är ojemn, jordmånen mest svartmylla; biand-

korn ocb bafra förnämsta utsädet. En å, kallad

Slafsan, genomgår församlingen, ocb öfversväm-

mar i våta somrar. I socknen ligga säterierna

Fårdala, Kjetlebetg, Ho/mene och Svarttorp. Kyrkan

är af sten, och försedd med ett grafchor, tillhörigt

slägten Liljehök, som varit ägare till Fårdala sä-

teri, bvilket sedan med 14 bela hemman blifvit

fideikommiss i ScbefFerska ätten. Nyare forsknin-

gar bafva nära bragt till visshet, att slaget mel-

lan konung Albrecbt och drottning Margaretha den

24 Februari 1389 stått bär i Äsled, och att det

kärr, der konung Albrecbt af hetta och oförsigtighet

fastnade med sina trupper, varit Äsleds mosse.

Traditionen i orten, äfvensom flera efter denna

händelse ännu bibehållna namn, såsom Nyckelän-

yarna, der drottningen skall bafva tappat sina

nycklar; Fruskår, der bon ridit uppföre berget,

för atl åskåda fältslaget; Helveteskärret , straxt ne-

danför Nyckelängarna, der trupperna förmodligen

blifvit sittande; Segerberget , den del af llvarfsber-

get, som ligger midt för Åsleds by; Dandtten, der

Danska trupperna sannolikt varit uppställda, synas

alla vittna orn den namnkunniga träflfning, som här

förefallit. Socknen innehåller 656 inbyggare på

en areal af 3,009 tunnland, bvaraf 45 äro sjöar

ocb kärr.

jåsimn (Equus Asinus) är ett däggdjur af häst-

slägtet; men bar öronen jemförelsevis längre än

hästen; dess svans är blott i spetsen bevuxen

med långa bår, färgen gråblack, med ett svart

streck längs ryggen och ett tvärstreck nedåt bo-

garna. Den vilda åsnan, som förekommer i Cen-

tral-Asiens stepper, är egentligen ett bergsdjur,

som klättrar förträffligt bland stela klippor, dit

bon, då fara är å färde, gerna tager sin tillflykt.

Hon är också både större, raskare och skönare än

den tama åsnan, sådan denna visar sig i det med-

lersta och nordliga Europa. Men äfven den tama

åsnan är i sydligare länder större, vackrare och

raskare än i de nordliga, der hon af köld och

dålig medfart är förkrymplad och usel. Inom Sve-

rige förekommer bon endast bär ocb der vid her-

regårdar i rikets sydliga ocb mellersta landskap,

ocb begagnas der merendels att draga ved- och

vattenkärror. I Persien begagnas hon deremot till

ridhäst, ocb anses der vara utbålligare än hästen.

Hon är serdeles ömtålig för köld; men håller till

godo med uselt hö och taggiga växter, som ratas

af hästen och hornboskapen. Till dryck måste bon

bafva rent kallt vatten. Hennes mjölk anses i tä-

rande sjukdomar vara serdeles välgörande. Par-

mesanosten beredes deraf. Parningen sker om vå-

ren, och bonao går drägtig i 11 månader, bvar-

efter bon föder 1 eller 2 föl. — Bastard af åsnan

år Mulåsnan (Equ. As. Mulus), som till storlek ocb

färg närmast liknar modren, stoet; men till öro-

nen, länderna ocb svansen mer liknar åsnan. Inom

Sverige är bon ännu mera sällsynt ån åsnan, ocb

hanne ocb bona af detta bastardslägte kunna ej

med bvarandra fortplanta sig.

Åsnen, en insjö i Kronobergs län, ligger 380 fot

högt öfver bafvet, åtskiljer Kinnevalds och Albo

härader, och är till sin storlek den 6:te i Sve-

rige, nemligen lf qvadratmil. En å, kallad Hel-

gan, eller Helgavärman, infaller i sjön Åsnen,

bvarutur den åter utfaller, under namn af Baltan

,

eller Hafsbältan, och beter vid utloppet i bafvet

Mörrum$-å.

Å»um, med Skepparslöf, är en socken i Gärds
bärad, | mil S. om Cbristianstad, och tillhör 1

kl. reg. Rådande jordmånen är sand, och beböf-

lig skog af ek ocb bok finnes. Inom socknen lig-

ger krono-säteriet Lillö, som fordom tillhört Ul-

feldtska familjen, men blifvit reduceradt till kro-

nan ocb indelt till majorsboställe vid Södra Skån-
ska kavalleri-regementet. Vid denna gård tinnes

ock en hög af Helge-å kringfluten kulle, hvarpå

fordom stått ett väl befästadt slott. Konung Carl

XI hade i Åsums by i Mars månad år 1677 sitt

högqvarter. Socknen innehåller 37£ hemman, med
1,410 inbyggare på en areal af 6,873 tunnland,

bvaraf 1,880 äro sjöar ocb kärr.

Anilin, annex till Brandstad, är beläget i Färs hä-

rad, 3 mil N.N.V. från Ystad. I socknen ligger

säteriet Åsum, 1 j. mtl., tillhörigt Öfveds-kloster.

Vid Sjöbo, 2J| mtl. insockne frälse, är gästgif-

veri. Hela socknen innehåller 19£ hemman, med
950 inbyggare på en areal af 6,642 tunnl., hvaraf

10 äro sjöar ocb kärr.

Åtvi fl , en socken i Bankekinds bärad af Linköpings

län, är belägen 3£ mil S.O. från Linköping, och
tillhör 2 kl. patr. Belägenbeten är mest berglän-

dig och genombruten af en mängd större ocb min-

dre insjöar. Jordmånen är mest svart- och sand-

mylla, blandad med klappersten. Kyrkan är gam-
mal, bar en altartafla af Hörberg, och ett chor,

som innesluter fri b. Adelsvärdska familjegrafven.

Inom socknen ligger Adelsnäs, 2 mtl. frälse-säteri

,

bvilket eger sitt största värde i det nära derintill

belägna Åtvidabergs kopparverk. Säteriet Adels-

näs blef, jemte flera bemman i Östergötbland och

Ca Imar län, tillhopa 74 T
3
/T

y
i mantal, jemte åt-
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iUilliga jordlägenheter, sågar, qvarnar, kopparver-

ket och Forteströms jernbruk, år 1733 af konung

Gustaf III stiftadt till ett stamgods, med beaänj-

ning af Baroniet Adcisnä* , uvilket oader koaqngeas

eget höga förmyndarskap skalle vara ett fideimmiss

inom Adelsvärdska slägten, Ägarea af Adelsaäs

iaoebafver jas patroaatas till Åtvids församling,

och tillsätter både pastor ocb komminister. Sock-

nen innehålUr 49 J hemman, med 3,050 inbyggare

inom en areal af 33,534 tuanl., bvaraf 5,250 aro

sjöar och kärr.

Åtvidaberg bar af gammalt varit an bergslag,

som bestått af Åtvids socken, ocb lärer varit i

stånd i konung Magni Erikssons tid, då den vid

digerdöden år 1350 af folkbrist skall bafva upp-

hört. Lämningar efter bytteslällen finnas anno i

de närliggande socknarna. Konnng Gustaf I ut-

färdade år 1542 till menige man vid Hellestaberg,

Åtvidaberg ocb Wånga bref om upptagande af de

der befintliga kpppargrufvorna. Oaktadt äfven de

närmast följande konungarne tid efter annan sökte

uppmuntra bruket, förblef dock tillverkningen af

koppar obetydlig, ända till medlet af I8:de seklet,

då krigsrådet Adelsvärd ofvertog verket ocb ef-

terhand deri inköpte allt flera lotter. Bergslags-

privilegier utfärdades år 1779 på 9 socknar, nem-
ligen: Åtvid, Wärdsnäs, Tjärstad, Kettilstad, Op-
peby, Grebo, Wäraa, Björsätter ocb Gärdserum.

Landsböfdingen Adelsvärd gjorde år 1781 godset

till ett fideikommiss, bvarpå följde Kongl. Maj:ts

stadfästelse af d. 9 Maj 1783. År 1816 blef bär

ifven en yllefabrik anlagd, som år 1827 tillver-

kade för 20,526 R:dr kläden, eller omkring 5,000
alnar. Äfven fattighus och lasarett för brukets

oeh fideikommissets fattige öro här anlagda, åf-

vensom an marknadsplats hålles nära kopparverket.

Till godset börer äfven gårdeo Stefringe, 2 mtl.

beru&tadt säteri, som i äldre tider varit kungsgård.

Till ödelagda grufvor, som fordom bär begag-

nats, räknas Engfalls kopporgrufoor, Matmviki-aruf-

van, Garpegrufvan , S:t Öndtlers grufvor, m. fi.

Tillverkningen af koppar bar under de sednara åren

här betydligt stigit. Under 10 åra tid, 1833—42,
bar årliga tillverkningen i medeltal utgjort 1,300

skepp:d, med en kolåtgång af 16,000 läster. Un-
der 5 års tid derefter, 1844—48, bar koppartill-

verkningen, efter åtskilliga vid bruket införda för-

bättringar, i medeltal årligen utgjort 2,822 skep-

pued, med en kolåtgång af 23,988 läster. Under

loppet af 87 år, räknadt till ar 1849, bar Ull-

verkniagsbeloppet inalles oppgått till 79,832 sken-

pund koppar, som, efter antaget medelpris af 48

Rrdr silfver å skeppandet, motsvarar 3,831,936

R:dr silfver
r
specie, eller 10,218,500 R:dr banko.

Med anledning af de kända tillgångarna af malm i

grufvorna ocb kopparbalt ig slagg i varpen, bar

man trott sig kunna beräkna, att tillverkningen

noder nästföljande 17 å 20 år bör kunna hallas

vid sitt nuvarande belopp.

Åviken, ett jernbruk i Bassjö socken af Wester-

norrlands län, bar 6 härdar, med 2,700 skepp:d

pri vi I. årligt smide af köpetackjern, bvårföre ham-

marskatt åtgår med 27 skepp:d. Spik- ocb annat

maaufaktursmide tillverkas bär äfven. Skeppar på

Hernösaed ocb Stockholm. Disponeras af W. vea

Ebreaheim ocb M. G. Rosén. Sroidesstämpelo är

KLP inom an uddig cirkel.

x.

Jtdelfors, beläget i Alsbeda socken af Jönköpings

län, har fordom varit ett guldverk. Bergsrådet

Anton Swab fann bär först anledning till en guld-

ådra, sedan ban år 1738 fått sig förevisad en

malmbaltig sten eller svafvelkis, som ban fann in-

nehålla gnid. Guldmalmen befanns då innehålla

fL. till 2 lod guld i centnern, ocb år 1741 skedde

den första goldsmältningen, bvaraf man då erböll

64 dukater. Intressentskapet i detta verk bestod

i början af 300 storlotter; det upphörde år 1734;
men drefs sedan för kronans räkning. Från 1741

till och med 1773 blefvo 12,000 dukater slagna,

men med frihetstidens slut afsvalnade den patrioti-

ska ifvern på detta håll. År 1805 blef Ädelfors

inrättadt till ett jernbruk, någon tid derefter ot-

arrrenderadt ocb, såsom mindre lönande, nedlagt.

Numera finnes der blott en spiksmedja. Den i ko-

nung Gustaf III:s tid uppförda åbyggnaden afbrann

år 1829.

Jtajomtttnlna;. För utbredaodet af allmän känne-

dom i denna för landtbrnket och skogshushållnin-

gen vigtiga konst, har isynnerhet skogsförvaltarea

W. E. Källström med framgång arbetat. Den
Höjdmätnings-, Afvdgninys- och Agouiåtning*-Appa-

rat, som af honom blifvit för landtbrukares bebof

konstruerad, har af tidnings-redaktioner, skolman,

landtbrukare ocb geodeter blifvit eostämmigt med
beröm vitsordad samt till allmänt bruk rekommen-
derad. Det länder dessutom uppfinnaren till icke

ringa beder, att bafva lemnat hvar och en, som

för saken intresserat sig, kostnadsfri undervisning

i apparatens användning. Herr Källström bar äf-

ven, enligt offentligt tillkännagivande, lyckats af-

bjelpa de olägenheter, bvarmed bruket af laadt-

mätaretaflan är bebäftadt, nämligen papperets hy-

groscopering , ocb den osäkerhet i figurernas af-

fattning, bvart ill det vanliga matbordets rankighet

gifver anledning. Då bärtill kommer, att Kall-

ströms system bereder möjligbeten, att vid inter-

sektionerna begagna boro stort antal numroerstic-
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kor som helst, samt att förråttningsntannen år

oberoende af väderlekens förändringar, synes hnn

i betydlig mån hafva utbildat den konst, på hvars

utförande de vigtigaste intressen bero.

JKsjir (Myth.), en af jätteslågtet, bafvets beberr-

skare. Enligt Finn Magnusen skollo Ägir vara en

Asarnes vasall, eller lånsman. Hans maka var

Ran, äfvenledes en sinnebild af bafvet. De både

tillsammans nio döttrar, medelst bvilkas bilder böl-

jorna personifierades; dessa hette: Himingld/fa (den

mot bimlen sträfvande), Blodttghadda (den blodgi-

riga), Uefring (den jåsande, pösande), Bölja (Byl-

gia, den stormande), Rönn (Rann, den rofgiriga),

Du/va (Dofa, den djnpa), Drömm (Drobna, den

ansande, brusande), Kolga (Ood), ocb Unn, Ud eller

Vdur (förderf, undergång). Ägirs palats var be-

läget på bafvets botten. Till Ägir ocb Ran kom-
mo alla de, som drunknade, ty Ran hade ett

nät, b vilket bon försåtligt utlade i böljorna, ocb

drog sålunda många menniskor ned i djupet.

Äktenskap. Antalet af ingångna äkteoskap synes

vara i minskning, ty under de fem åren mellan

1820 ocb 1825 utgjorde de inom Sverige årligen

23,772; men under qvinqvennium fråa 1835 till

1840 årligen blott 20,995. Omkring 100 äkteo-

skap upplösas årligen genom konsistoriell åtgärd,

livart 8:de äktenskap plägar förblifva barnlöst.

JUdete Svenske uiaa. Uti Å socken i öster-

göthland bar lefvat den äldste Svenske man, nå-

gra anteckningar omnämna, nemligen torparen Jon

Andersson, som var född den 18 Februari 1582,

ocb dog i April månad år 1729. Han oppnådde

således en ålder af 147 år och 2 månader, samt

hade lefvat under tio regenters tid. Denne ovan-

ligt långlifvade man både alllid baft en ganska

god hälsa, ehuru ban under sin långa lefnad fått

slita mycket ondt, ocb var ännu vid 130 års ål-

der så kry, som vanlige gubbar om 70 år.

JKir, Erik Peter* son af professorn, sedermera

domprosten doktor Samuel Älf, föddes i Linköping

den 2 Mars 1765, ocb blef 1782 student i Up-
sala; men begaf sig tre år sednare till Lund, der

ban 1787 blef filosofie magister primus, ocb 1789
docens i litteratur-historien. Fördelaktigt känd för

både lärdom ocb lyckliga vittra anlag, kallades

ban 1791 till ledamot af vetenskaps- och vitter-

bets-sambället i Götbeborg, och prestvigdes följande

året; men en alltför tidig död slöt redan 1793

hans ganska boppgifvaode bana. Alfs Strödda

Skaldestycken utgåfvos efter bans död genom bans

faders ocb vänners föranstaltande, försedda med
ett företal af Leopold. Det längsta är ett rim-

madt Tal öfver freden t Werelä, alldeles i samma
form och aoda, som de från adertonde seklets

början vanliga; för öfrigt består samlingen af

Lyckönskningar, Bröllops- ocb Grafskrifler , öfver-

natiningar, samt några obetydliga småstycken. I

alla dessa visar författaren ett böjligt språk, en

ledig ocb flytande versbyggnad, samt flera rått

artiga ordvändningar och bilder; men ingenstädes

den hänförelse, som ovilkorligen nödgar den äkte

skalden att utgjuta sig i sång. öfverallt råder

klarhet ocb värdighet; men bestämdhet, träffande

målning och högre flygt saknas. Oftast söker hao
ersätta bristen på idéer genom många ord ocb ut-

nötta sentenser.

Jtlt*graie (Ranuncnlus Flammula) är en ganska skarp

ranunkel, som växer öfverallt i sumpiga ängar ocb

marker, äfvensom vid bräddarna af dammar ocb

gölar. Sönderstött ocb lagd på buden, drager den

lätt blåsa, ocb kan derföre nyttjas i stället för

spansk fluga, då sådan ej finnes att tillgå. Den
plägar ock nyttjas mot ältao bos barn: den kros-

sas då och biodes öfver handlofven, der den får

ligga tills den dragit blåsa. Dock hjelper detta

icke alltid; men efterlemnar stundom svårläkta sår.

Färsk, skall den vara ett gift for får; men för-

lorar i torkadt tillstånd mer och mer sin skärpa.

Jfa§jel, Israel JoliannU, af gammal adel, en

på sin tid ganska lärd och ansedd man, säges

genom sia broders, erkebiskopen Folkos konster

och myndighet hafva blifvit befordrad till bi-

skop i Westerås stift, då hans företrädare måste

taga afsked, för att lemna honom rom. Detta är

äfven temligen sannolikt, ty samma år, som Folko

blef erkebiskp, blef Israel biskop, nemligen 1267.

Ingenting finnes upptecknadt af hvad ban i sitt

embete gjort, och sedan han omkring tolf år va-

rit biskop, har han, ovisst af bvad orsak, år 1279

afsagt sig sitt embete, bvarefter ban lefde ännu

uti tolf år, eller in på året 1291.

JKng-iiAfre (Avena pratensis) förekommer öfverallt

i Sverige på torra ängar ocb beteshagar, helst på
kalkartad eller sandblandad jord. Det skiljer sig

från närbeslägtade arter med en rot utan krypande

rotskott, stråfva, hårlösa blad ocb bladslidor,

smala rotblad, btågrön färg och klaslik, hopdra-

gen vippa med strafva grenar, samt smala, 4-5-

blommiga, upprätta småax. Detta gräs blommar

i Juni och Juli, samt gifver ett godt bete.

Xn«*kAfle (Alopecurus Prateasis) liknar nära Ti-

motbej; men har lena, ej sträfva vippax. Detta

gräs träffas allmänt på feta, något fuktiga ängar

i hela Sverige, med undantag af de högre fjäll-

trakterna, och utgör flerestädes på lågländta stäl-

len en stor del af gräsvegetationen. Roten är

stark och mångtrådig, och de derifrån uppskju-

tande glatta ocb trinda stråen blifva 1 — 2 alnar

höga. Äng-kaflen blommar i Maj och Juni, gifver

ett ypperligt foder, och förtjänar att odlas isyn-

nerhet på något sidländt, mullrik mark, der det

ger rik afkastning och länge bibehåller sig. Det

kan slås tvenne gånger på sommaren, ocb ätes

serdeles begärligt af kreaturen.

XoK-kampe » se Tmolhej.

JKngknarr, en fogel af Vadare* slägtet, har brun-

röda vingar, ocb blir omkring 10 tum lång, med 19

tums vingbredd. Han förekommer oro sommaren i

Sverige fläckvis, från södra Skåne, ända inom polcir-

keln, serdeles i kusttrakterna. Han uppehåller sig

helst bland högt gräs och säd, merändels på fuk-

tiga ställen, på medar ocb sänka ängar, samt äf-

ven på åkrarna bland säden. Om nätterna och

efter regn äfven om dagarna, låter han böra ett

sträft skrik af arp-enarp och rar-kram ocb har

af detta läte fått namnet Ångsinarpa, samt den
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latinska benämningen Crex. Han döljer sig mer-
ändels i säden eller gräset, samt flyger dåligt ocb

ogerna, vanligtvis blott i korta sträckor. Ändock
är ban flyttfogel, bortflyttar från Skåne i Septem-
ber, och plägar kallas Vaktetkung , emedan ban

kommer ocb far med vakteln. Hans föda består

i insekter och larver, snäckor, maskar, gräsfrön

ocb späda gräsrötter. Hans kött är om hösten

mycket fett, ocb anses för en läckerhet.

Jtniragröe (Poa pratensis) är ett af våra vanliga-

ste inhemska grässlag, och utgör en betydlig del

af höet på våra goda naturliga ängar. Dess rot

är krypande, och uppskjuter flera upprätta, 1—2
fot höga, trinda glatta strån, med korta mörkgröna
stråblad. Vippan är utspärrad ocb glattgrenig, med
omkring 5-blommiga småax, ocb kronorna omgif-
vas af tätt, bvitaktigt ludd. Det blommar i Maj
och Juni, och ger i Juli månad mogna frön.

Jtngs-ull (Eriophorum) utgör ett slägte af de så

kallade Halfgräsen, ocb igenkännes lätt på de långa

hvita bår, som omgifva fröen. Det växer i kärr,

och dess ull kan nyttjas till stoppning. På våren

ätes detta gräs begärligt af boskapen, men ej fram

på sommaren, dock ingår det stundom i det s. k.

Starr- eller Mad-böet

Äim-»vliis:el (Kestuca elatior) är ett flerårigt,

förträffligt grässlag, på vanlig, ej allt för mager
eller bögländt ängsmark. Stråen blifva 2— 3 fot

höga, trinda, glatta, ocb försedda med flera 2—

3

linier breda blad, samt nedtill omgifna af en yfvig

ocb temligen bög buske af platta, något sträfva

blad. Blomvippan blir ända till qvarterslång, före

ocb efter blomlingen något lutande och hopdra-

gen, samt under blomningen med åt en sida ut-

stående något sträfva grenar. Gräsets färg är

rent grön. Det blommar i Juni ocb Juli allmänt

i hela Sverige på ej allt för torra ängar ocb vid

vägar, samt är ett ypperligt högras.

j£ni(»tt, en socken i Ytter- Tjurbo härad, är belä-

gen i Mälaren, 2 mil O.S.O. från Westerås, ocb

tillhör 3 kl. patr. Socknen innefattar bela Ängs-

ön i Mälaren, utom en del i nordost, som börer

till Tbeda socken, samt dessutom några mindre öar,

såsom Måbolmen, Långholmen, Fagerön, Hallingen,

in. fl. I sydöstra ändan af Oxfjärden, som i öster

begränsar socknen, flnner man de s. k. Biskopsste-

narna, der tre län, Upsala, Westerås ocb Nykö-
pings, sammanstöta. Ängsöns norra del är jem-

nast och mest bebyggd, ocb jordmåoen är sand-

blandad lera. Åkerbruk är bufvudoäringen. Ängsö

ifård
t
3 mtl. frälse-säteri, med underlydande 15 £

mtl. frälse på öarna, och dessutom 3^ i Björksta,

4{ i Kungsåra, samt 1 mtl. i Sevalla, bar fordom

tillhört Folkaogaslägten, samt derefter Spärrar ocb

Bjelkar intill 1712, då den tillföll slägten Piper,

i hvars bänder den nu är fideikommiss. Sätesgår-

dens ägare bar ännu patronaträtt i socknen, ocb

både ända till år 1692 egen jurisdiktion, eller till

ocb med "Halsrätt" öfver sina underhafvande på

öarna ocb i Björksta socken. Slottet bar varit

befästadt, belägrades och intogs 1522 af Gustaf

Wasas krigsfolk, ocb sköflades af Dalkarlarne år

1598; men har på 1700-talet blifvit återstaldt,

ocb är dq ett stenhus af fyra våningar med torn.

Kyrkan bar blifvit reparerad på 1700-talet, och

hyser tvenne grafcbor, för Piperska och Sparreska

slägterna. Holmen Skärpen skall fordom hafva

varit ett tillhåll för sjöröfvare. Sockoen innehål-

ler 19 hemman, bvilka, med undantag af ^ mantal

frälse, som tillhör prestgårdeo, samtligen tillhora

Ängsö gård, med en befolkning af 564 personer

på en areal af 4,166 tunnl., bvaraf 20 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Enköping.

Årenpri* (Veronica Ofticinalis) är allmän i sko-

gar ocb torra ängar. Denna ört värderades for-

dom mycket säsom ett förträffligt thé i flera sjuk-

domar, och bar äfven, kanske med mera fördel,

varit begagnad såsom surrogat för det Ost indiska

tbéet. Växten ätes både af hästen ocb horobo-

skapen.

Att

e

backar. Ju mera gods ocb ju talrikare följe

den döde fick med sig i grafven, desto välkomnare

förmenade de gamle Svearne att ban skulle blifva

bos gudarne, likasom man trodde dödsoffret vara

angenämare för himlen, ju högre lågan af bålet

uppsteg mot bimlen. Askan efter den döde upp-

samlades och förvarades i en kruka, som nedsat-

tes uti en stor, för ändamålet serskildt uppkastad

hög, b vilken kallades "Atlebacke" emedan sädana

gemenligen tillhörde hvar sina serskilda ätter.

Otaliga sådana ättebackar anträffas öfverallt i

Sverige. Kommo flera krukor i en bög, sattes

vanligen de förnäma res krukor öfverst, alltid

mannens ofvanpå qvinnans. Detta åtskiljes Jätte-

ligen derigenom, att med männemes krukor följt

gerna vapen, och med qvinnornas små smycken,

bektor, fingerborgar o. dyl. Krukan öfverhöljdes

med sten, och ofvanpå lades en stenhäll; sedan

kastades sand ocb jord öfver alltsammans. Den

tid, då detta begrafningssätt mest var i brak,

plägar uti bäfderna benämnas Bränneåldern.

Ättebot benämndes i forntiden de serskildta böter,

som af dråparens slägt erlades till den dräptes

närmaste slägtiugar. Då det tilläts en dråpare att

försona sin våldsgerning med böter, skulle han

nemligen icke allenast sjelf bota till den dödades

närmaste arfvinge ett visst belopp, som kallades

arfvebot, utan samtliga hans fäderne- ocb möderoe-

fränder skulle dessutom äfven sammanskjuta, de förre

till två tredjedelar, de sednare till en tredjedel,

det bötesbelopp, som kallades ättebot, ocb hvars

ändamål var att försona den förolämpning, som

den dräpnes bela slägt kunde anses bafva lidit

derigenom, att en dess medlem blifvit dödad.

JKtteatupor, Nordens gamla folk, bvilka hade

höga tankar om själens odödlighet, trodde sig

kunna efter godtycke ända sina dagar när de ville,

isynnerhet då sjuklighet eller ålderdomsbräcklig-

beter gjorde lifvet mindre angenämt. Man ville

ej gerna afbida en långvarig dödlig sjukdoms

eländen, utan gjorde hellre helt lugnt anstalt om
sitt bus, och tog med gladt mod afsked af sina

anhöriga, samt störtade sig derefter utför någon

hög klippa, b vilket kallades "att fara till Oden.
71

Ett sådant ställe benämndes Åltestupa, ÄttestapH

eller GyUmgshammar. Man känner ännu flera stal-
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lan, der i foratideo dylika ättestupor fuaaits. I

Gétenbeds tacken uti Kiooa bärad af Westergftth-

laod, vid säteriet Bjorem, år dea ättestupa, son
•talas i Götreks och Rolfs saga. Ea dylik fin-

vas äfven i Tonkems soekea ati Westergötbland,
jnidt emellan Halle- och finaneberg, som Sr femtio

alnar nog. Mörsebergs- ättestupan, vid berget Bil-

lingen återfinnes likaledes i Westergöthlaad, Bo

ftttestapa är i Hälsingland, kallad Offerberget, ocb
ntftagfalldiga andra, mindre bekanta anträffas bom
aadra orter. I allmäabet antager man dock, att

det isynnerhet varit Götbeme och Syd-Svenskarna,

som företrädesvis användt detta frivilliga döds-

sätt, bvaremot Svearne mera allmänt plägade offra

sig åt Oden medelst spjutet eller svärdet.

ö.

dtarma är den äldste kände konungens fogde öfver

Södermanland, ocb kallas år 1296 Discretns Vir ac

Advocatus Nychopensi», då han samma år, på S:t

Mathiss dag, underskref Waldemars, fordom Sve-

riges och Götbes konungs gåfvobref till sin tje-

nare Bo Polen ocb dess arfvingar på godset Wiby,
för gjorda trogna tjenster. Osäkert är emeller-

tid, bnrnvida denne år samme man, som den öarut,

bvilken år 127? kallas konung Waldemars Pamnlns

dilectns, då denne konung till honom paatsatte

gården Hasslar i Östergötbland för 60 mark ör-

tugar, eller den Öarus Lacka, som namnes nti

några permebref af år 1315.

öckertt, annex till Thorslonda, utgör den stora

ögrupp, som uppfyller hafstrakten vester om Hi-

singen. Dessa öar utgjorde fordom en samlings-

plats för vikingar, och förekomma i fornsagorna

under namn af fikröyjar eller Eikröyjar. De voro

då skogbevuxna ocb obebodda; men uppröjdes och

bebyggdes af Norrske konungen Hakon Hakonsson.

De betydligaste bland dem äro Rörö, ? mtl., nord-

ligast belägen; Björkö, 3{ mtl., den största af

öarna, hvaraf Björkö fjärd, mellan denna ö ocb

Hisingen, bar sitt namn; ockerö , 2 mtl., skiljd

frän Björkö genom Kal/sund (se detta ord); Hönö,

4-J bemman; Grotö, \ mtl.; Foto med fäholmarna,

Ekkolmarna, Hatteskär m. fl. I sydost från Hönön

ligger den bekanta Danaholmen (se detta ord.

Jordmånen på öarna är dels sand, dels sandblan-

dad lera. Hemmanen äro starkt sönderklufna , ocb

fiske är nästan bufvudnäringen. Makrill, sill, räc-

kor och hummer afsättas i färskt tillstånd på GÖ-
theborg. Kyrkan är byggd på Öckerön. Hem-
mantalet utgör 12}, alla af skatte natur, utom

| mtl. krooo, ocb folkmängden ntgöres af 1,400

personer på en areal af 4,791 tunnl., hvaraf 15

äro sjöar ocb kärr.

dädefcoraj» annex till Färgelanda, är belåget i

Walbo bärad, 3j- mil NV. från Wenersborg. Mar-

kna är bergaktig, ocb rådande jordmånen är lera.

Råäanefort järnbruk är bär belåget. Socknen in-

nehåller 15$- bemman, med 988 inbyggare på en

area] af 11,363 lunnlaad, hvaraf 1,900 äro sjöar

ocb kärr.

Odefcy, annex till Lillkyrka, är beläget i Glans-

hammars hårad, 2 mil NO. från Örebro. Sock-

nen ligger på skogsåsen Käglan, samt till betyd-

lig del på en ö i sjön Wåringen. Sand, bär ocb

der blandad med lera , är rådande jordmånen. Op-
boga ström skiljer socknen från Fellingsbro. Åker-
bruk ocb skogsbruk äro de förnämsta näringarna.

Större gårdar i socknen äro: Kägleholm, 4 mantal

säteri, och Ringaby, 1 mtl. skatte-rusthåll. Hem-
mantalet utgör 1 1 J , mest lydande under socknens

herregårdar. Folkmängden år omkring 345 per-

soner på en areal af 6,827 tunnl., hvaraf 1,690

äro sjöar och kärr.

dädekyrbor» Under kristendomens första tider

hår i Sverige, var det länge en allmän tro bland

folket, att så långt en böneklockas ljud från kyrka

eller kloster hördes, voro menniskorna fredade för

trollen och alla onda andars makt. Af denna an-

ledning kommo kyrkor att byggas till så stort an-

ta) och så nära bvarandra, att många af dem sedan

måste öfvergifvas, ocb kallades då "ödekyrkor."

Det tyckes bafva varit ett fromt st ra fvande denna

tiden, bland så väl böga som låga, att en gång
intet rum skulle finnas inom Sveriges landamären,

der icke vandrarens eller den ute i marken arbe-

tande landtmannens öra kunde hinnas af en bön-

klockas ljud från något kloster eller annat beligt

hus, så att, på de åt andakten helgade tiderna

och timmarna, likasom ett allmänt bud skulle ut-

gå, hördt från kyrka till kyrka, att alla Svenska

bjertan månde med sina böner till Gud samman-
stämma i en ocb samma stund.

dKlenåis, annex till Alingsås, är belåget i Kul-

lings bärad, tj- mil S.S.O. från Alingsås. Marken

är ojemn och bergaktig; jordmånen mager, mest

sand ocb sandmylla. Sbogstillgången är i aftagande.

Allmogen är skicklig i bandaslöjder, såsom bom-
ulls- ocb ylleväfnader, tegeltillverkning, m. m.

Skogsbruk ocb fiske gifva ock binäringar. Sock-
nen innehåller 5| bemman, med 440 inbyggare på
en areal af 17,889 tunn., hvaraf 4,480 äro sjöar

ocb kärr.

öder (Myth.), son af Natt och dess första gemål,

Nagelfara, blef förmäld med den strålande Freja,

kärlekens ocb skönbetens gudinna, och hade med
benne tvenne utmärkt sköna döttrar, Hnoss och

Gersemi. En ghng reste Öder bort i främmande

land; men återkom aldrig. Ingen visste, eller

DeL IV. 52
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knpde nigowin, utleta,, lund W* tom träffat ho-

nom. Freja, *ft*Wte •<* sörjde honom öfvei all

Ifceskrifiyug, Hoa tog sia iaJkebamp oqb flög om-
kring aM« jordens länder, saknade den förlorade

jivM^d. P£ bpn ingenstädes kunde finan bonoa>,

begnf hon *»g tillhaka till Gudhem, der bon grät

gyllene fårar» hvjlka, nedfallande till jorden och
hårdnande der, bildade bvad vi kalla Bernsten.

ödes IiOgr* annex till Åby, är beläget vid Wet-
tern, 3 mil S.V. från Skenninge. Södra delen af

soeknen har båft namn af skogsbygden, likasom den

norra af slättbygd, eboro skog nomera föga finnes

någorstådes i socknen. Åkerbruk är hufvudnärin-

gen. Engserydssjön ocb Wi*jön äro de största

insjöarna. I socknen ligger gården Sjöstorp, l £
mtl. skatte, bvarast på 1790-talet var ett scbä-

feri af Spanska får. Vid hemmanet flarbäck i

4enna socken, föreföll år 1452 en drabbning med
de, genom Holaveden anryekande Danskarne, som
bär möttes of biskopen i Linköping, Nicolaos III,

och lagmannen i, Östergötbland, Er. Niepers, b vilka

hopsamlat allmogen. Danskarna blefvo då slagne,

och af dem, som stupade, hade många 6 pilar i

Iffvet, b varefter böndernes pålyxor föllIfördade se-

gern. Ericus Olai har härom skrifvit den be-

kanta, versen:

Complores Holawed

De Dacis föllo döda ned

Dat finem rixae

Dacis den Svenske Poiyxe.

Vid socknens kyrka, bar Lysings härads stora och

vackra tingsbyggniqg i sednare tider bJifvit upp-

förd. Sockneo innehåller 71 1 mtl., med 2,990
inbyggare på en areal af 19,972 tunnland, bvaraf

310< äro sjöar ocb kärr,

4}djeetya;4*t annex till Malmbäck, är beläget i

West ra härad, 2J mil S.S.O. från Jönköping. För-

nämsta gården heter Toiurp, och är majorsbo-

ställe. Spexeryds grnfvor åfo bår belägna, och
bafva värjt bearbetade från år 1819, då man bär

upptäckje en brunstens-anledniQg. Förste ägaren,

major G, Odenerantz på Eckersbolm, sålde sin

upptäckt till ett bolag i England, som ditsände

såsom föreståndare Engelsmannen William Elder,

hvilken bosatte sig der 1827, men afled i England

1841. Grefvarne Hamilton hade emellertid inköpt

största delen af broket; men Elders andel inköptes

af Engelsmannen P. B. Saaderssoo, som ännu drif-

ver rörelsen och utskeppar en mängd brunsten till

England. Brnnstensbrotten på Spexeryds ocb Ho-
hults bemroansmark gåfvo å> 1844 ända till 2,000
skepp:d brunsten. Socknen innehåller 17 J hem-
man,, med 890 inbyggare på en areal af 13,029
tunnland, bvaraf £20 äro sjöar och kärr.

ttfifrriuimer^ förmodligen en Göthisk man, såsom

det vill synas af bans namn, blef af påfven Inno-

centius II år 1132 utnämnd till biskop i Skara.

Han säges bafva varit en lärd, flitig och försik-

tig man, som uträttat mycket godt inom sitt stift,

och åfveo utom detsamma färvärfvat sig mycket

anseende. År 1145 var han, tillika med biskop

Gislo från Linköping, närvarande i Lund vid dom-

kyrka»* högtidliga invigning. Bland bana geraie-

gar förtjänar isynnerhet aamärkas, att haa, ge-

nom konung Sverkers tiMajelp, fullbordade éae>

kyrkan i Skara, samt beoae, med hela landets

tillhjelp oeb sammanskott, invigde tiH Jungfru

Marias ära, hvilket skedde år 1151. Haa "vigtt

kyrkiena till fem penningar bkå af hvarjom bonds,

eller skulle gälla sja skäppor bafre eller tre

bjuggs," såsom gamla krönikan säger. Denne bi-

skop Ödgrimmer var den, som flyttade biskopssä-

tet från Hosaby, hvarest det hade varit alltifrån

Olof Skötkonnngs tid, eller stiftets första negys-

nelse. Han lät ock med många högtidligheter

hemta sina företrädares ben från Mildesbeds grift-

plats, ocb nedsätta dem uti en graf i den sys

domkyrkans cbor, hvarest han ock sjelf blef be-

grafven straxt efter sin död, bvilken inträffade sr

1157.

ttdlit, Aauieiw, före; sitt adlande benämnd At-

ders Svensson, , var resident i Hamburg, då bso

år 16&0 uppböjdes uti adligt stånd, och dog re*

dan samma år. Hans broder,

Odft», ttmes*, var ännu blott löjtnant vid Ö*-

götba regemente, då. han år 1632 adlades oaéer

brödrens nommer, samt sk ref sig borte till Lår-

sjö och Alfvestad. Båda brödarne äro bland ås

många exempel på huru lätt adeisskapet kunde er-

hållas på 1600-talet. Knut ödla blef sedan rege-

ments-qvartermästare, samt slutligen 1640 major,

ocb tog tre år sednare afsked ur krigstjenstes.

Han lefde ännu 1650. Dennes son,

ttdlts» Uddo, som skref sig berre till Börsjö,

Alfvestad och FoasaJa, blef, efter otrikes resor

och en uti Leyden utgifven disputation, vid hem-

komsten till fäderneslandet 1648 utnämnd till a§-

sessor i Svea bofrätt, och befordrades 1657 till

underståthållare på Stockholms slott. År 1666

förordnades han till landsböfding öfver Nylands

ocb Tavastebus lån, samt derjemte till häradshöf-

ding i Borgo län. Död 1668. Hans son,

Odlat» Carl, bvilken börjat tjänstgöra 1673 så-

som volontär vid Kronobergs regemente, befor-

drades efterhand genom alla graderna till kapten,

som han blef 1694. Tog afsked ur krigstjeasteo

1701; men förordnades likväl 1704 till stadsmajor

i Halmstad, och slutligen 1710 till öfverste-löjt-

naat samt kommendant på Kungaholmen. Haa af-

led den 5 December 1712, ocb med honom ut-

slocknade den Svenska adliga Ödla-ätten.

Ödlor äro amfibier af reptiliernas klass, vanligen

försedda med fyra fötter, och kroppen täckt mté

fjäll eller plåtar. Hufvudet bos de egentliga öd-

lorna är ofvantill helagdt med plåtar och rygg*

med fjäll, tungan i spetsen tvåklufvem Dostf

djur vistas bland buskar, eller bland stenar, gnu

ocb sand, helst på solöppna stallon, emedaa de

gerna ligga i solbaddet ; de äro skygge och springs

snabbt. Deras föda består i insekter, larver ocb

maskar. I Sverige äro tvenne arter deraf käads:

Sandödlan ocb Skogsödlan. De* férra, som bloU

träffa» i södra och mellersta Sverige, är störst,

och håller 9 till 10 tams längd, bvaraf sljertes

ensam utgör 5 tam . och 1 liaie» beanes färg sr
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gråbrun, med avartaktiga flackar. Hon träffas van-

ligen på högland, torr ock sandig mark, vid ekogs-

fcryoeo ocb bland glesa boskar , der bon döljer sig

feland torra löf eller i ett bål i jorden, nåder en

infva eller asellas) trådrötter, ocb springer snabbi,

då hon märker någon fora, avarvid stjertens rönri-

aer betydligt bidraga till hennes fortskaffande. Hon
ligger om vintern i dvala, och lägger ägg, 10

eller 12 till antalet. Skogsödlao åter förekom-

mer i bela Skandinavien, ända opp till Lapplands

polartrakter, i skogar eller på ljunghedar och en*

risfalt. Till utseendet är bon smärtare ocb mera

långsträckt än saodödlan, oeh bar en längre, mer
låogsaait afsmatnaade stjert. Hela bennos längd

ntgör 6 tnm 1 linie, bvaraf stjerten ensam utgör 4
tum och 1 liaie, ocb är således ensam dubbelt så

lång, som den öfriga kroppen* Hon är ytterst liflig

ocb lätt i siaa rörelser, samt tefver of insekter

och larver. Hennes angår framfödas lefvande, ocb

kanna genast springa omkring oeh sjelfva söka sin

fodo. Ingendera af dessa arter är giftig, etraru

akogsödloo, som är don allmännaste, stnndom så

anses, ock oVrfére afskys af allmogen. — fin an-

nan art ödlor (2:dra familjen) ntgöres af Ormslån

(bvarom so detta ord).

tådaaasMi, namuelf prostson från Småland, föd-

des i Hjelmseryd af Wexiö stift d. 26 Dec. 1750,
ocb blef 1768 student i Upsola, samt 1772 filo-

sofie kandidat. Prästvigd året derpå, blef ban

först 1776 skolmästare på Wermdön, samt 1790

kyrkoherde nti Gamla Upsala och tbeologie ad-

junkt. Utnämndes 1799 till tbeologie professor,

ocb 1800 till tbeologie doktor. Befordrades slut-

ligen 1806 till theotogi» pastoralis professor ocb

direetor seminarii i Upsala, i hvilkeo egenskap

kan genom ett outtröttligt nit ocb ovanlig verk'

samhet utöfvade ett gaaska stort inflytande på

prostbildningen under ett par årtionden, ehuru

ban, som till följe af några ådragna förkylningar,

fått vanaa att alltid hålla sig inne en lång följd

os* år, mot slotet af sin lefuad var beständigt

eoogliggande. Begåfvad med djup lärdom ocb en

alldeles ovanlig beläsenhet, var ban bänd för en

af Sveriges o tmärk tare män, icke allenast inom fäf-

demeslaodet, utan äfven uti främmande länder,

oeb kallades till ledamot af bibel-kommissionen år

1792, af ecklesiastik-kommittén året derpå, af

vetenskapsakademien, af vetenskaps-societeten i

Upsala, pbysiegrafiska sällskapet i Lund, samfuo-

det Pro Fide et Cbristianismo, Trondbiemska, Skan-

dinaviska ocb Hessen-Horoburgska vetenskaps -so*-

eieteteroa. Det bar bhfvit uppgrfvet, att Ödmann
gick miste om den akademiska lagern genom Inres

kanaler. Enligt en allmän berättelse lärer där-

emot Mtebaetis, som könde oeh värderade hans djupa

orientaliska kunskaper, först bafvn gjort Sven-

ska bibel-kommissionen uppmärksam på denne länge

bortglömde landsman, och en ingifven anmärkning

öfver vetenskapsakademiens handlingar förskaffade

bonom Wargentins bekantskap > bvilket slutligen

ledde derbän, att Gustaf III flyttade bonom till en

plats, som svarade emot hans grundliga ineigter.

Ödmann drefs redan såsom boro af sin ovanliga

fattmngggåfva att utsträcka sina HuAier öfver ftéta

grenar af det menskliga vetandet. Isynnerhet om-
fattade ban med förkärlek Orientens språk, arkeo-

logi och naturalbistoria , sedan ban snart nog in-

sett, hvad gagn den sistnämnda kån göra de förra.

Bans flesta arbeten åro dels öfversättningar och

sammandrag af résebeskrifniugar, af bvilka han

ntgifvit ett ganska stort antal, dels strödda Upp-

satser till upplysning af den heliga skrift, dels

öfversättningar af några bibliska böcker. Hans
Åminnelsetal öfver flera af vetenskaps-akademiens

ledamöter blifva inom vår vitterhet alltid märkliga

för sitt rena ocb vårdade språk. Äfven som skald

kar Ödmaan utmärkt sig genom sina Försök filt

kyrkosånger, samt genom tvenne Oratorier: Förso-

naren på Golgatha ocb Försonaren på Otjobértfet.

Haas psalmer, då de först framträdde, gjorde ett

ganska rättvist uppseende, ehuru de sakna den ener-

giska ftygt och lyftning, som tillhöra bymnen, och
snarare äro att anse såsom andliga visor, af en

afgjord elegisk stämning, sysselsättande sig helst

med reflexioner öfver moraliska föremål; men af

denna art äro flera ganska lyckliga, bland hvilfta

isynnerhet må nämnas den allmänt berömda Lita-

nian. Andra af bans sånger åter äro visserligen

icke annat ån vattenklar, rimmad prosa; men alla

bafva dock den förtjänsten, att med serdeles skick-

lighet i den yttre formen bafva fattat ocb efter-

följt koralmusikens fordringar. Öfver bans föYsta

lefnadsperiod bemtas mycket ljus af bans Hogko/ri-

ster frän hembygden oeh skolan. Ödmann dog i

Upsala d. 2 Okt. 1829.

Ödsmama» Erik Samuel, född den 27 Oktober

1786, student ocb filosofie magister i Upsala, se-

dermera 1814 eloqv. et poes. lektor i Gefle, samt
slutligen 1827 kyrkoherde och prost i Wendel,

'

har tvenne gånger blifvit bedrad med Svenska

akademiens mindre pris för sin Historia om det

första korståget, samt Försök öfver Islamismen.

ttdotcOId, annex till Steneby, är beläget i Wedbo
bärad, 5 mil S.V. från Åmål. Marken år berg-

aktig och ojemo; skog saknas ej, men jordmånen
är i allmänhet mager. Socknens moar, af unge-

fär I mils längd och nästan lika bredd, äro så

magra, att der nu ej växer annat än ljung och
dylikt; men klara tecken synas utvisa, att de for-

dom varit bäfdade både till åker och äng. Sock-

nen innehåller 14 f mtl., med 1,067 inbyggare på
en areal af 22,333 tunnl., bvaraf 1,662 äro sjöar

ocb kärr.

tt(l«li<ftlde*iiio är en ödslig sandbed med ljung i

Dalsland, omfattande större delen af ödsköld, äf-

vensom smärre delar af omliggaode Ed, Rölanda

ocb Backa socknar.

Odesm&l» med Norum, är en socken i Inlands

norra bärad, 2J mil S. om Uddevalla, vid bafvet,

ocb tillhör 3 kl. reg. Norra ocb östra delarna af

socknen äro uppfyllda af berg; men i vester, ut-

med Askerö- ocb Hakefjordarna, sträcker sig eta

jemn och utmärkt bördig stranddal, bestående af
lera och mylla på lerbotten, som gör ödsmåls

pastorat till en god sädesbygd. Endast i bergs-

trakten ligga svagare hemman, med jordmån af
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412 Ofvetf* Orver-CaUx,

sand och lätt malljord. Korn ocb bönor äro här

det vanligaste utsädet. Vintersäde nyttjas obetyd-

ligt. En binäring för skogsboarne i socknen är

förfärdigandet af laggkärl, så II ocb korgarbete,

*otn afsättes i orten ocb i skärgarden. Något
småfiske idkas äfven i närgränsaode fjordar. Flera

bemman* i socknen tillhöra Hvitfeldtska donationen.

Lastageplatser i socknen äro: Starrkärns strand,

Mjölsund ocb Kdthättan, från hvilken sistnämnda

man på färja färdas öfver Svansand till Oroast.

Kyrkan är gammal och förfallen, samt ligger ut-

med landsvägen. Borglemoingen GuUborg (se detta

ord) är här belägen. Socknen innehåller 27
J-

hemman, med 1,660 inbyggare på en areal af

10,345 tonniand, bvaraf 750 äro sjöar och kärr.

Adr. Kongelf.

Ofved 9 en socken i Färs härad, är belägen 3 mil

öster från Land och tillhör 3 kl. petr. Womb-
sjön stöter intill socknen. Jordmånen är dels sand,

dels lera, ocb skog sakoas icke. De betydligaste

gårdarna äro Öfvedskloster, som eger patrooaträtt,

Svansjö , ett frälsesäteri om 1| mtl. Socknen in-

nehåller 26J mtl. med 1,245 inbyggare på 8,887

tonniand, bvaraf 1,084 äro sjöar ocb kärr. Adr.

Lund.

ttfVedaklöstes* , ett frälsesäteri om 4 mantal, be-

läget i öfveds socken, eger mycken ocb god åker,

förträffligt böbol, tväone skattlagda vattenmjöl-

qvarnar, sågqvarn, fiske i Wombsjön, bög- och

surskog samt jas pa t röna lus till Öfveds pastorat

(från år 1761). Egendomen är sedan år 1766 ett

fideikommiss inom frih. Ramelska slägten ocb bar

af alla egendomar inom Malmöbos län den störsla,

prydligaste ocb ansenligaste åbyggnad, bestående

af ett trenne våningar högt slenbus med borggård

ocb paviljonger, jemte stora grundmurade uthus,

trädgård, parker, orangeri, vattenledningar m. m.

Åkerbruket skötes otmärkt väl ocb gifver betyd-

lig afkastoing. Gården skall först vara grundlagd

år 1201 och bar sedan varit bebodd af Praemon-

strant- munkar intill reformationstiden, då den år

1532 tillföll Danska kronan. År 1614 bortbyttes

den af konung Christian IV till Dansko riddaren

Otto Lindenow mot egendomen Allo, der staden

Christianstad sedan byggdes, egdes dcrefter af fa-

miljen Krabbe samt sedermera af grefl. Leweo-
bauptska familjen, bvarpå den år 1746 genom gif-

te kom i frih. Ramelska slägtens ego. År 1709
utverkade öfversten frib. H. Ramels enkefru, att

Skartofta sockenkyrka utdömdes ocb dess försam-

ling förenades med Öfveds sockens, bvartill god-

set eger patronaträtt. Samma enkefru Ramel, född

grefviona Lewenbaupt, lät också i kyrkan uppföra

ett dyrbart orgel verk, enligt af öfver-intendents-

embetet gifven ocb af Kongl. Maj:t stadfästad rit-

ning. En sparbank är för Färss härad inrättad,

bvars ledamöter bär bafva sina sammanträden och

i hvilken godsets nuvarande egare, baron II. Ra-
mel, är ordförande.

ttfverbo (Pajilij) är ett namn, som Skogslapparne

gifva Fjäll-lappare, i anseende dertill, att de sed-

oare bo högre upp på fjällen. Båda dessa stam-

mar flytta om vintern ned åt . landet (Westerbot-

tea) ocb bo i tält (vadmalskåtor), men bygg» deasa

så olika, att man, vid ankomsten till ett dylikt

ställe, genast kao se om det varit en fjäll-lapp

eller en skogslapp, som der haft sin kåta. Don

förre slår nemligen upp sitt tält omedelbart på

snön, ocb bryter blott ris att lägga deröfver, samt

sedan rebnsbodar derofvanpå; men skogslappen

skottar först bort snön ifrån marken, der baa

ämnar uppslå tält, tamt väljer lokal med meta

omtanka, och breder ut mera ris på marken.

Ofver-Callx» en socken, är belägen i Norrland,

omkring 13 mil från Haparanda, 12 från Luleå och

17 från Piteå. Kyrkan, byggd år 1690, på 53

dagar, ocb samma år invigd, är 22 alnar lång och

11 alnar bred, högröstad efter gamla matboden,

belagd med spåntak, ocb försedd med väderflöjlar

af jern, förfallen ocb otdömd. Gamla stapeln ar

försedd med tveone smärre klockor, lotet orgelverk

6nnes. Socknen bar en fast folkskola. Calix och

Ängeså elfvar sammanflyta vid kyrkan, och for-

mera en utsökt och pittoresk belägenhet. Flera

större byar ligga i oejden på ömse sidor om de

herrliga elfst ränderna. Socknen innehåller 24 mtl.,

med 2,500 personer på cirka 40 qvadra tmil. Der

finnas, utom skatte- ocb krono-, åtskilliga frälse-

hemman. Utgör eget tingslag. Har sockenmaga-
sin med 500 tunnors fond. Socknens soldatrotar

äro nästan alla vakanta. Har ett större krono-

Jaxfiske, som årligen lemnar till kronan cirka 9

tunnor lax i arrende. Skogen är nästan utödd ge-

nom plankbandsågning ocb bjelkbuggning. Jord-

bruket bar ej uppnått synnerlig böjd; men ofant-

lig» lageobeter finnas. På de få stållen, der ler-

jord förekommer, odlas den föga, emedan dem

anses vara uaderkastad frost. Boskapsskötseln be-

finner sig i någorlunda skick, men skulle anno högre

kunna uppdrifvas. Tjärobranoing idkas af de längst

i norr boende, som mestadels utgöras af Finsk

befolkning om vid pass 230 personer. Björnjagt

idkas med framgång af några skicklige jägare.

Filfrasar göra här ofta betydlig skada på härva-

rande trenne Lappboshålls rebnar ock allmogeas

fårkreatur. Invid Ängeså elf,
J mil norr om kyr-

kan, ligger Gyljens masugn, med ett finbladigt

sågverk. Till nämnda masugn nerforslas malmen,

mestadels med rebnar, ifrån de cirka 13 mil af-

lägsna Gellivara rika malmgrufvor. Ägare är

baron J. C. Adelsvärd ocb medintressenter. Ka
ny landsväg om 5 mil är, ej allenast på kronans,

otan ock till en stor del på Gyljens bolags be-

kostnad, genom nitisk medverkan af dess fore-

ståndare, uppbruten ocb grusad från Töreå lasta-

geplats, inom Neder-Calix socken, till närheten af

Öfver- Calix kyrka , samt der ifrån till Gyljens brak

på nämnda bolags egen bekostnad. Tvenne maje-

stätiska vattenfall finnas, nemligen: Jock-fallet, i

Calix, 3j- mil norr om kyrkan, sammanträngät

emellan tvenne klippor, nedstörtar nästan lodrätt

22 fot i ett bråddjup, bvarifrån det återkastas

uppskummadt i lika böjd, ocb afspeglar då, ge-

nom solstrålarnas brytning, regobågeos berrlixa

färger. NedanfÖre det dånande fallet formeras

väldiga vågor, som dock af modige forskarlar,
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med smäckra, högstammiga båtar, pilsnabbt befa-

ras. Vid gränsen mot Gellivera Lina-fallet, i Li-

na elf, en gren af Ängesån, med bvilben den, 1}
mil nordvest om kyrkan, sammanblandar sitt vat-

ten, fir 35 fot högt, och störtar otöfver en lod-

ratt klippvägg. Stränderna å ömse sidor der nedan-

före bilda en rotonda, märkligt nog, med späkt

vatten, b vari från brosaode forsar framvältra. Tven-
ne mil norr om kyrkan sträcker sig norra pol-

cirkeln, der gräset på Elfsängarna växer manshögt,

ja, ända till 13 å 14 qvarters längd. Slutligen

må anmärkas det s. k. Lappberget, som, från ve-

stra sidan om Calix elf, dominerar nejden kring

kyrkan, och bvarifrån man noder en hel vecka,

vid midsommartiden, har midnattssolen högt opp
öfver borizonten. Från toppen af detta berg nja-

ter man en den berrligaste och majestätligaste

otsigt: ett inbjudande ställe for dem, som vilja

betrakta ett blaod naturens skönaste skådespel —
en icke nedgående sol! — Vid bergets fot sling-

rar sig den nya landsvägen, och der nedanföre

hasta de förenade Calix och Ängeså elfvar fram

med sina väldiga vattenmassor.

örverkonnn^. Under den hedniska forntiden,

då bvarje ättling af en regerande slägt alltid an-

tog titel af "konung," och denna benämning såle-

des då ännu egentligast motsvarade sednare tiders

titel af konglig prins, fanns visserligen äfven alltid

en öfverkonung, men otan någon egentligen bonora

tillagd borgerlig myndighet. Hans anseende be-

rodde alltid bufvudsakiigast af bans personliga

egenskaper. Utom i religionsämnen voro fylkes-

konuogarne eller småkonungarne honom endast så

länge undergifne, som ban visste att göra sig

froktad. Stundom hade desse smärre regenter

sjelfve till vallat sig sin värdighet; men ofta åter

blefvo de, hvilka, medelst ntmärkta gemingar,

vannit namn af att vara de starkaste ocb tappra-

ste, dertill upphöjde genom menigbetens förtro-

ende-val. Folkets makt var då ännu ganska be-

tydande; sjelfva öfverkonungarne måste, så fram t

deras råd ej erkändes för godt, bekräfta bvad

som behagade alla; endast såsom anförare i stri-

den kunde de göra anspråk på ovilkorlig lydoad.

öfverkonungen var gemenligen af deo ätt, som
ledde sitt ursprung från gudarne, hvilka sjelfve for-

dom såsom domare, lagstiftare och konungar lefvat

bland folket; ocb om äfven stundom någon afkom-

ling af ett annat bos, medelst tapperbet ocb

styrka, lyckades att sätta kronan på sitt hufvnd,

visste äfven ban då alltid att prunka med gudomliga

stamfäder. Derifrån härledde sig till betydlig del

deo aktning, hela folket ocb dess för öfrigt sjelf-

stäodige öfvermän visade honom; derföre bar ban

ock namnet "Tbjodkonung," herrskare öfver hela

folket. Det är svårt, om ej omöjligt, att opp-

gifva något fullt tillförlitligt angående de Svenske

offerkonungarnas rättigheter i de äldsta tiderna.

De gamla lagar, man tror sig konna åberopa,

bafva intet tillräckligt öfvertygande vittnesbörd,

ty fastän forntida vanor ocb bruk i dem blifvit

ftfsrerförda, kan det likväl icke nekas, att alla

bestämmelser deri af konongarättigheterna äro från

ett tidebvarf, noder hvilket konnngarne sökte att

äfven på borgerligt vis trygga sin af kristendo-

men helgade makt. Slägtskapen med gudarne för-

klarar, bvarföre herradömet var ärftligt inom de

äldre ätterna; men begäret att berrska retade äf-

ven andre hjeltar att eftertrakta en plats, som
kunde tillfredsställa deras ärelystnad; deraf dessa

våldsamma regentombyten, som, enligt sagorna

ocb alla andra underrättelser, så ofta måste bafva

inträffat. Anträdet till regeringen skedde otan

några synnerliga högtidligbeter. Vid ett grafÖl,

som anställdes den bortgångne öfverkonungen till

ära, aflade efterträdaren ett högtidligt löfte att

genom berömliga gerningar göra sig förtjent af

sin erhållna värdighet. Han tömde, enligt gam-
malt Skandinaviskt bruk, ett dryckeshorn för gu-

darne, ocb ett till minne af den atiidne regenten,

samt fördes derefter upp i högsätet, öfverkonon-

gens inkomster voro ej bestämda för honom en-

skildt, utan jemväl for gudstjenstens underhållande.

De bärflöto från olika källor. Enligt Ynglingasa-

gan, skall redan ganska tidigt en skattpenning för

hvarje näsa hafva blifvit erlagd af landets samtliga

inbyggare; men många bäfdeforskare anse emellertid

hela denna berättelse för oppdiktad, för att, genom
historien om en dylik anstalt redan i den äldsta

forntiden, göra folket sedermera så mycket villi-

gare att låta beskatta sig af konungar ocb pro-

star. Sedermera anslogos åt öfverkonungen vissa

egendomar, som fingo namn af Upsala öde. Hurn

stora dessa varit, kan likväl icke, i brist på när-

mare underrättelser, nu bestämmas. En ansenlig

del af krigsbytet föll alltid på öfverkonungens

lott, ocb medelst en afgift till honom försonades

vissa öfverträdelser. Vidare voro landets alla in-

byggare, såsom af sagorna ocb lagarna tydligen

synes, skyldige att med lifsförnödenher förse öf-

verkonungen ocb hans följe, jemte de hästar de

medförde, då konungen for på gästning kring ri-

kets serskilda landskap.

ttfVerrufit* ett jernbruk i Lofta socken af Kal-

mar län, är beläget 4| mil från Westprvik. Brn-

ket har 4 härdar med 600 skeppond privi). årligt

smide af eget tackjern, bvarföre hammarskatt ut-

går med 6 skepp:d, 2 spik- ocb en räckhammare,

masugn med styckgjuteri, samt en stjelp- och en

kupolugn finnas här äfven. Tegelbruk, mjölqvarn

med 3 par stenar ocb en enbladig såg äro bär

äfven anlagda. Godset tillhör baron J. G. Adel-

svärd.

Ofrnby* med Benestad, är en socken till större

delen tillhörande Ingelstads, men till en ringare

del Herrestads härad, belägen t
-J

mil N.O. från

Ystad, samt otgör ett regalt pastorat af 2 kl.

Marken är i allmänhet jemn, ocb jordmånen dels

sand dels lermylla. I socknen ligger godset Öra-

byborg , ett säteri om 1| mtl. frälse, samt 3} ot-

sockne frälsehemman, jemte 2:ne gatobos inom

socknen; har fordom tillhört kommerserådet Sal-

gren Socknen eger lt| hemman, med 368 in-

byggare på en areal af 2,407 tonni., hvaraf 25
öro sjöar ocb kärr. Adr. Ystad.

Ofmfejr, annex till Halmstad, är beläget i Halm-
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stads hårad, \ mil norr om denna stad. Socknen

gränsar i öster till Nissa-ån. Sperkngshokns säteri

och hälsobrunn (so dessa ord) äro när belägna.

Sockenboerna besöka on Halmstads kyrka; men
ruiner efter den fbrdna sockenkyrkan finnas i en

vacker dal nära Öfraby by. Hemmanens nntal ut-

gör 13 1, med 345 inbyggare på an areal af

4,443 tonni., hvaraf 320 äro sjöar och kärr.

dåggestorp, annex till Rogberga, är beläget i

Tveta härad, 1 £ mil S.O. från Jönköping. Jord-

månen är mestadels sand; men sandstensbrott och

skogsbrak utgöra bioaringar. Inom socknen lig-

ger fideikommisset Ulfsnas, tillhörigt Ribbingska

slägten; en koiphamroare, qvärn, oljeslageri ocb

sågverk äro der anlagda. Socknen innehåller 27|-

bemman, med 796 inbyggare på en areal af

16,941 tonni., hvaraf 2,490 äro sjöar och kärr.

dåglunda, annex till Warnbem, är beläget i WalJa

härad, 1} mil N.V. från Sköfde. Jordmånen är

mestadels djop svartmylla, med klapper merendels

på sandbotten, ocb socknen är belägen dels på,

dels invid vestra sidan af berget Billingen, bvar-

före hemmanen å detta berg äro bergaktiga, men
de öfriga jemnare. På skog är knapp tillgång.

På hemmanet Utandas egor, nära Himmelsberget,

är en hälsokälla, kallad Himmelskdllan (se detta

ord. Midt för Öglonda by vid hemmanet Hallan

är en s. k. ättestupa utför Billingsberget. En of-

ferkälla finnes äfven i utmarken. Socknen inne-

håller 13 £ hemman, med 362 inbyggare.

ttgnelodli, Jakob, förot kallad Tbomesson,

adlades 1653 såsom löjtnant, samt fick då sitt

adliga namn och vapenmärke, med anledning der-

af, att ett musköttlod borttagit hans ena öga uti

en drabbning. Han säges likväl förut länge bafva

tjenat Svenska kronan med stor tapperbet och

käckbet, samt vid flera krigstillfällen både utmärkt

sig manligen, ocb erhållit mångfaldiga större och

mindre blessyrer.

ögonsjukeicrtts (Pyrola Uniflora) är en liten

välluktande ört, som träffas i skumma ocb ödsliga

skogar. Den lilla hvitaktiga blomman är alltid

vänd nedåt, och plägar begagnas att lägga på
rinnande eller röda ögon.

Ottr, annex till Mobeda, är beläget i Albo härad,

1 \ mil N.N.V. från Wexiö. Marken år till större

delen jemn, ocb jordmåoen mestadels mylla. På
skog är ringa tillgång. Säterier i socknen äro:

Spor8ds ocb Öhr eller öhrsholm. Socknen innehål-

ler 21 rotl., med 799 inbyggare på en areal af

7,545 tonni., bvaraf 1,310 äro sjöar och kärr.

dåftrlin, Olof Peter , en Skånsk prestman,

uppväckte under sistförflatna århundradet vissa re-

ligionstvister, bvilka för sin tid ådrogo sig någon

uppmärksamhet. Redan år 1746 disputerade han i

Rostock, för sin nedersgrad i tbeologien, emot

Dippeiska meningen om syndares rättfärdiggörelse

inför Gud. Sedan blandade ban sig i Eogeström-

ska trätan med Garpow om synd emot den Helige

Ande. Ej ännu mätt på strider, invecklade ban

sig vidare uti en ny tvist vid tillfället af en ut-

kommen tbeologisk skrift, som under det diktade

namnet Aleihopilus var tryckt 1749 i Stockholm,

4Hj»ftjr«

under rubriken: "Nödig oadersökaing om de uti

vår Lutherska församling nu för tiden mest gängse

tbeologiska stridigheter ,

n bvarmti författaren, kyr-

koherden Sivers, upptager den Dansko Henoias

förmeota villfarelser, eakannerligen den uti dess

beskrifning om den saliggörande tron. Flera

skrifter vexlades, ej alltid i den saktmodigaste

anda. Öhrlin dog 1768 såsom kyrkoherde i Wad-
atcofiL

ttjm, med Westermo, en socken i Weetra Reharee

härad, är belägen vid Hjelmaren, 2} mil V.S.V.

från Eskilstuna, och tillhör 2 kl. patr. Marken är

jemn, men något stenhanden, oeb jordmånen om-
växlar med lera och sand. Betydliga kalkatens-

brott finnas i socknen, bvårföre kaUtbränoiog är

en af socknens näringsgrenar. Betydligaste går-

den är Sundby (se detta ord). Ägaren af Sandby

bar peironaträtt i församlingen. I socknens kyrka

ligger rikskansleren Erik Sporre, som år 1 600 al-

rättades, begrafven. Öja by, om 2 hemma*, har

af fordna ägarinnan, friherrinnan Säck, bl ifvit an-

slagen dels till sockenkyrkans underhåll, dels till

underhäll af den gräl vid Öja kyrka, bvarat i bon

med sin sednare man, fältmarskalken grefve Erik

Sparre till Sundby, ligger begrafven. Socknen

innehåller 40 \ bemmaa, med 1,190 inbyggare på

en areal af 13,377 tonni., bvaraf 150 äro sjöar

och kärr. Adr. Arboga.

Oja» med Hamra, ea socken i Wisby läas södra

fögderi, är belägen vid nafvet, l\ mil S. från

Wisby, ocb tillhör 2 kl. konsist. Marken är öf-

verallt jemn, ocb rådande jordmånen är sand.

Skog saknas nästan alldeles. Kyrkan år byggd af

sandsten. Socknen innehåller 16 hemman, med
660 inbyggare på ea areal af 6,434 tonni., hvaraf

490 äro sjöar och kärr.

ÖJu* annex till Mari» församling i Ystad, är be-

läget i Herrestads härad, vid hafvet, | mil N.N.O.

från Ystad. Socknen innehåller 16 hemman, mod
370 inbyggare på en areal af 1,481 tnnnland,

bvaraf 220 äro sjöar ocb kärr.

ttåja, annex till Bergunda, är beläget i Kinne-

valds härad, 1 \ mil V. från Wexiö. Marken år

backig och ojemn, och skog finnes somligstädes.

Förnämsta gårdarna äro frälsehemmanet Gronskml-

men och Gamla säteri. Det förra är beläget vid

Helgevarma å, och pappersbruk*, oljeslageri, såg-

verk med qvärn, samt äfven klädesfabrik bafva

der varit anlagda; men egendomen bar på sednare

åren förfallit. Vid Gamla är ock ett pappersbruk

anlagdt, ocb en serdeles god hvitlera är der be-

fintlig. Socknen innehåller 28 J hemman, med 877
inbyggare på en areal af 10,299 tunnland, bvaraf

1,250 äro sjöar ocb kärr.

Oljaby* med Härlöf, en socken i Rineevalds hä-

rad, är belägen £ mil N.V. från Wexiö, ocb ut-

gör ett lektorsprmbende af 3 kl. Rådaade jord-

månen är sand. Vid skattehemmanet Tunmtorp,

mellan Öhr ocb Wexiö, ligger ett af de största

stenrör i Sverige. Socknen innehåller 12 £ mtL,

med 445 inbyggare på en areal af 10,252 tunn-

land, bvaraf 2,490 äro sjöar och klrr. Adress:

Wexiö.
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ttfje, MD€i t»M Malung, dr betaget i Vestra Da-
larnas fögderi, 17$ »fl N.V. Ma Fahhm. Ka-
pellet är uppbyggdt vi* norra ändan af öijesjön,

2 mil norr ot fråo moderkyrkan. Adr* Gagaef.

ökna, annex till Alsbeda, ar beläget i östra Hä-
rad, 4 mil S.O. frän Ekesjö. Marken är öfver-

allt bergaktig. I socknen ligger det s. k. Crone-

berget
y

hvilket innehåller den guldmalm, som man
vid Ädel fors bearbetat. Kyrkan ligger bögt, och

är omgifven af löfskog, äfven af bok. Lektor

P. Dablstedt var här född. Allmogen säljer brä-

der till Döderbultsvik och kol till Pauliström, Adel-

fors och Kibbe. Socknen innehåller 30 J hemman,
med 1,240 inbyggare på en areal af 22,703 tunn-

land, bvaraf 550 äro sjöar ocb kärr.

is» beläget vid sjön Floden i Flöda socken af

Oppouda härad i SödermauJaud, är ett af de vack-

uasto herresäten i detta landskap. Redan år 1427
omnämnas uti ett gammalt qvittobref till socknens

kyrka en Laurens ödbinsson och Ingevallir i ök-
nom. Rgendome* grundlade* doek egentligen i

början af 1500-talet ntaf riksrådet Anders Lars-

son Lillje, samt ärfdes af sonen Knöt Andersson

Lilljo, guvernör öfvor Södermanland ock ståtbål-

lare på Stockholms slott (död 1596). Sedao öf-

vergick den till hans son Knut Lillje, Svea rikea

råd, hvars dotter Martha blef gift med fleorik

Månesköld, bvilken varit ägare af godset, omkring

år 1632. Deras dotter, Elisabeth Månesköld, in-

nehade detsamma troligen till sin död, d. 28 Okt.

1659. Derefter egdes Ökna af Magnus och Hans

Henrik Ulfsparre, hvilka försålde hvar sia hälft der-

oti, åren 1689 ocb 1690, till kongl. rådet grefve

Jakob Spene, hvars son, öfverjägmästaren grefve

Carl Gustaf Spens, skänkte det såsom morgongåfva

åt sin fru, grefvinnan Beata Jacquette Ribbing.

Bon afsade sig sin morgongåfvorätt till förmån

för sina styfsöner, Carl Gabriel, Axel ocb Fredrik

Gstaf Speos, af hvilka den sistnämnde, sedermera

landshöfding , inlöste sina bröders lotter år 1755.

Därefter såldes godset år 1774 till kammarherren

baron Carl Gustaf Wattrangb, bvilken omkring år

1803 afstod det åt sin soo, d. v. kaptenen, se-

dermera bofmarskalken baron P. G. Wattrangh.

Vid dennes död år 1827 ärfdes det af hofmar-

skalken grefve Nils Bonde, som, medelst köp,

afstod egendomen åt sin son, hofmarskalken grefve

Gustaf Ulf Bonde. Han sålde den år 1842 till

dess nuvarande ägare, kammarherren friherre Carl

Åkerbielm. Den i våra äldre bäfder rykbare Dal-

jonkaren eller falske Stnren tjente bärstädes såsom

stalldräng bos riksrådet Kout Anderssoo Lillje, men
blef bortkörd för stöld. Ökna säteri utgöres af

11* form. rotl., med 413 tunnl. bördig åker, 713

tonni, äng, 1,232 tunnl. beteshagar, samt 3,345

tunnl. växtlig skog. Taxeringsvärdet uppgår till

nära 50,000 R:dr banko. Flyglarna till den nu-

varande åbyggnaden uppfördes af grefve Carl Gu-*

staf Spens, ocb bufvudbyggnaden af hans son,

Fredrik Gustaf, emellan 1750—1760. Ladugården

och största delen af öfriga uthos bafva tillkommit

under nuvarande ägaren. Han bar tillika betyd-

41»

Kgev förskönat egendomen, och infört ett uppe

senare tidefs erfarenhet grundadt jordbrek.

ttlandv beläget i Östersjön, är akildt från fasta

landet genom Kalmar sond, som emellan Kalmar

stad ocb färjestaden på Öland är $ mil bredt,

men smalast mellan Refsndden på Smålandssidan,

2 mil norr om Kolmar stad och Stora Rörs fär-

jeplats på Öland, der sundets bredd endast utgör

f mil. ön håller 14 mil i längd mellan den nord-

ligaste och sydligaste udden. Största bredden, ifrån

Mörbylånga skans till Brtfnneby strand , är 1 £ mil

,

ocb minsta bredden, från Lofta strand i Persnäs

socken till östra sjöbugten, £ mil. Öns areal ut-

gör 12 qvadratmil. Landet år i allmänhet vac-

kert och fruktbart. Det indelas i Norra ocb Sö-

dra Moitt eller Delen. Norra Delen bar skog och

ymnigt stenbrott. Södra Delen är slätnre ocb mu-

ra bebyggd, samt eger bördiga åkrar och ängar

jemte godt mulbete; der drifves derföre fördelak>

tigt åkerbruk och boskapsskötsel; deremot sakoar

denna del nästan helt ocb hållet ved till bränsle

ocb husbyggnad. Hela landet består nf en öfver-

gångskalkktippe. På större eller mindre djup mö-
ter derföre kalkhällen, som ofta är betåckt med

så ringa jord, att den nästan är blottad i dagen.

Pferallelt med vestra stranden slutar den i en pä

flera ställen brant klippvägg, mellan bvilken ocb

vestra sjöstranden en lågländt och bördig trakt

möter. Ifrån vestra kalkbergsbranten, som på lan-

dets språk kallas Vestra Landtborgen, afsluttar lan-

dat åt öster, tills en landtås, kallad Östra Landt-

borgen, möter ocb sträcker sig parallelt med östra

stranden. Den del af landet som inneslntes nf beg-

ge landtborgarna är det s. k. Midtlandet, på hvil-

ket flere byar äro anlagda, bvilkas egor på några

ställen äro bevuxna med smärre löfskog. Somlig-

slädes eger dock denna trakt en så tunn mullbe*-

tSckning å kalkhällen, att den är till odling odug-

lig ocb endast tjenlig till ett svagt bete. Sådana

ofruktbara trakter af Öland kallas öns Allvar, bvil-

ken endast utgör en stor allmänning för kreaturen.

De trakter som gränsa mot östra Landtborgen äro

mycket sidlåndta och utgöra nästan sammanband

gande mossar och myror, bvarå likväl merendels

det bördiga mullager fattas, som så ymnigt er-

sätter odlingsmödan på andra orter. I allmänhet

utgöres öns jordmån af örjord, sandjord och lera.

På de ställen der örjorden är blandad med till-

räcklig mylla och eger tillräckligt djup, utgör den

en god botfenjord. Den upptager största arean af

ön ocb är utbredd öfver hela ytan mellan begge

Landtborgarne. Näst örjorden är sandjorden all-

männast ocb anses som den sämsta af öns jord-

arter, emedan den, som vanligt, är mycket lös

ocb saknar nog djup mullblnndning. Deremot in-

tager lera, eller snarare svag lermärgel, större

delen af landsträckan mellan vestra Landtborgs-

åsen och sundet, samt följer möss- och myrstråc-

kan vid östra Landtborgen. Denna jordart anses

med skål vara Ölands starkaste matjord. Trenna

smärre insjöar, Bornsciken, VYedby och Wedborm
Träsk, finnas på ön ocb lemna vanligt insjöfiske.

Landet bar i allmänhet godt förråd på smör, ho*
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ning, tom anses för den bistå i riket, vax, "Ölands-

nötter" ocb gäss, men lider på flere ställen skogs-

brist samt bar liten äng ocb svagt sommarbete.

Den här inhemska racen af hästar (Ölandsklippare

eller Kungsbästar), som voro små, men särdeles

modige ocb bardige, äro numera sällsynta, sedao

genom ni markernas delande tillfället att föda dem
ute hela året om försvunnit. Deremot hafva Bol-

steinska hingstar mot slutet af förra seklet till ön

blifvit införskrifna ocb en större hästrace derige-

nom bär uppväxt. Den största skogen är Boda-

skog, som är allmänning, men dessutom finnes smär-

re barrskogsparker vid Rälla och Köping. En bränn-

torfsmosse är för omkring 30 år sedan upptäckt i

Norra Möckleby socken på Dörby och Brostorps

byars område. 1 Södra Möckleby socken är ett

alunbruk anlagdt, till bvars bedrifvande mest nytt-

jas alunskiffer, som finnes öfver bela ön. 1 Kast-

lösa socken är äfven ett stenkolsbrott upptäckt.

Från samma trakt fås äfven den s. k. Ölandsste-

nen, som är en blöt gråaktig sandsten, ocb kan

nyttjas vid stenbyggnader. Åkerbruket är eljest

landets bufvndnäring och bar på sednare åren till-

tagit. Boskapsskötseln är svag, emedan fodertill-

gången i allmänhet är för litea emot den i bruk

varande åkerjorden. Bland binäringar märkas kalk-

bränneri, som likväl, till följd af bristande skog,

mestadels blifvit inskränkt till Boda ocb Högeby
socknar, samt stenbuggniog ocb slipning inom Ölands

Norra Mot, särdeles i Källa pastorat. Jagt ocb

fiske äro bär ej särdeles lönande. Vadmal, ryor

ocb ullstrumpor äro de manufakturvaror som här-

ifrån pläga utföras. Råg, bvete, korn, nafre och

ärter äro de vanliga sädesslagen. Allmännast sås

tvåradigt korn, som är tunnskaligt ocb vigtigt,

hvarföre ock Ölands korn är ryktbart på flere or-

ter inom riket. Potates odlas mest på landets ve-

stra del, dock ej till den böjd som på fasta lan-

det, emedan brännvinsbränning för vedbrist ej drif-

ves till mera au busbebof och på många ställen

alldeles icke. Årliga utsädet af spannmål säges

uppgå till omkring 27,579 tunnor, hvaraf årligen

kan påräknas omkring 4:de till 5:le kornet i afkast-

ning. ön Öland erhöll år 1819 särskilt länsstyrelse

,

hvars residens var öns enda stad Borgholm , men för-

lades år 1824 åter under Kalmar län. Öns båda

fögderier, Norra ocb Södra Mötet, bestå bvartde-

ra af 3:ne härader, nemligen Åkerbo, Runstens och

Slåltebo i Norra, samt Möckleby, Grasgårds och Al-

gutsrums i Södra Mötet. I ecklesiastikt hänseen-

de lyder ön under Kalmar stift medelst 4 kontrak-

ter, nemligen Norra kontraktet, Medelkontraktet

samt östra ocb Vestra kontraktet. Socknarnes

antal utgör tillsammans 32 under 22 pastorater.

Antalet af öns förmedlade mantal utgör 81&J£.
Bland dessa bernman äro 3 kungsgårdar, eller kungs-

ladugårdar, nemligen Borgholm, Otlenby ocb Horn,

tillsammans utgörande 17 ,} hemman; 1 frälsesäteri;

lö^ roteradt frälse; 292-J|l skattehemman; 4517
9
/ir

kronobemman; 34^ prestbol ocb stommar; 5T
9
g- ka-

pellansbol. 1 militäriskt hänseende underhåller Öland

2:ne båtmanskompanier, af bvilka det första utgör

125 ordinarie och 33 extra rotar samt det andra

ttlanel.

138 ordinarie oeb 28 extra rotar. Folkmängden

bar på sednare åren stigit, och utgjorde år 1839

30,724 personer. Statsbidragen jemte kommunala

bidrag af alla slag beräknades år 1822 till 1 33,834

J

R:dr. Öboerne äro reslige och starkt byggde samt

från barndomen vande vid sjön, hvarföre de ock

kunna räknas bland rikets bästa sjöfolk. Nära dos

vestra kust är en köping, Möt bylånga , anlagd. På

öns södra udde uppfördes år 1785 af enskild per-

son, med kronans biträde, af kalksten en fyrbak,

som underbålles med stenkol och af sjöfarande kal-

las Långa Erik. Denna båk ändrades sedan 1822

från öppen till täckt stenkolsfyr, ocb under åres

1844 ocb 1845 undergick den åter ombyggnad, di

den ändrades till lentillfyr af 2:dra ordningen. Fyr-

lågan brinner 136 fot öfver vattnet och bör sy-

nas 4j- mil i klart väder. På Ölands norra sdds

på det lilla skäret, Storgrundet kalladt, uppför-

des 1845 ett fyrtorn af sten, 90 fot högt till al-

tanen, har en lentillfyr af 3:dje ordningen. Fyrlågss

är 1 06 fot öfver vattenytan ocb bör synas på 4 nils

afatand. Hvad öns historia vidkommer, har den, sär-

deles under fejderna med Danmark, ofta varit es

skådeplats för krig. Redan år 775 skall ön haf-

va blifvit plundrad af Ragnar Lodbroks söner, Si-

gurd, flvitserk ocb Björn. Hertig Waldemar er-

höll vid Häfdaskiftet d. 19 September 1315 äfvea

Öland, och hans enka, som lärer vistats här vid

sin gemåls död och erhållit Öland i förläning år

1322, säges mycket bafva gynnat de andlige på

ön, till dess boo bär afled år 1357. Åren 1280,

1316 och 1350 rasade bär pesten. År 1361 in-

togs den och plundrades af Danske konungen Wal-

demar; men invånarne återtogo samma år åter sia

frihet ocb förenade sig med Sverige, bvars kenasg

Magnus Eriksson dock snart pantsatte ön till Hes-

sestäderna. Konung Carl Knutson kämpade om ös

med Magnus Gren ocb Daaskarne, b vilka bär ea

tid hade öfverbanden. Erkebiskop Jöns Bengtsson

afled på Borgholms slott år 1468. Steo Sture d.

ä. förjagade härifrån Iwar Axelsson Tott, som fått

Borgholms slott i förläning af konung Christian;

men ön kom likväl snart åter i Danskt våld samt

derefler i Severin Norrbys bänder till 1523, hvar-

efter öboerne svuro Gustaf Wasa trohet. Åres

1563, 1564 ocb 1565 nollos utanför ön sjöslag

mellan Svenska och Daoska Öottoma (bvarom se

Sjökriii). Danske konungen Christian IV intog ös

år 1611 i Augusti, men hertig Gustaf Adolf as-

korn dit nattetid den 20 Sept. och återtog ön awd

böndernes tillbjelp. Danskarne landstego bär lik-

väl åter ocb förbärjade öo, oaktad l Peder M:s

Hammarskölds tappra föravar, på det grymaaite

år 1612, men återlämnade likväl ön Ull Sverup

genom freden i Knäröd år 1613. Drottning Chri-

stina öfverlemnade år 1651 ön till fri dispositios

åt bertig Carl Gustaf, bvilkeo bär tillbragte aå-

gra år. År 1676 stod här otanföre i sundet ål er

el t olyckligt slag, då skeppet Kronao sjönk tstd

besättningen ocb amiralen grefve Crentx. År 167?

härjades åter ön af Danskarne, och en mindre sjo-

traffning föreföll vid öns södra udde mellan Svea-

ska ocb Danska flottorna äfven år 1676. Åres
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1710 ocb 1711 rasade bär messlingen ocb pesten.

År 1789 d. 26 Juli stod åter ett sjöslag vid Ölands

södra udde, denna gång mot Ryssarna under ami-
ral Tecbetschagow; detta slag blef ej afgörande,

emedan Svenskarnes andra skeppsdivisioo ej bann

fram. — Grefven af Lille (Ludvig XVIII) landsteg

år 1804 med sin brorsson på Öland* södra udde

(se Grä$gård). Enskiftes- förordningen af den 24
Juli 1812 bar äfven varit gällande för detta län,

ocb jemte handelsfriheten med spannmål ocb an-

dra landtmannaprodukter bidragit till åkerbrukets

tillväxt ocb landets välmåga. Kronoskjutsning ocb

ioqvartering äro bär sällsynta, men deremot må-
ste öboerne bära tungan af kronotioode-spannmå-

lens transporterande från landets södra del till

Småland. Öns vapen är två förgylda hjortar mel-

lan 8 rosor i himmelsblått fält. Skölden är be-

täckt med en greflig krona.

Öland» fyrar. Se Öland.

Öland* slag. Vid ön Öland bafva flera gånger

de Danska ocb Svenska flottorna drabbat tillsam*

man under dessa båda folks fordoa långvariga in-

bördes fejder. Följande sjöträffningar derstädes äro

isynnerhet märkliga: Mot hösten år 1563 gick den

stora Svenska flottan, bestående af 18 skepp, un-

der befäl af amiralen Bagge ocb Knut LJaraldsson

Soop, åter till sjöss, för att söka fienden, och

slita den gamla tvisten om herraväldet i Öster-

sjön. Efter ett misslyckadt landstigningsförsök på
Gottlaod, anträffades den fiendlliga flottan, bestå-

ende af 27 Danska skepp, under den gamle riks-

amiralen Peder Skräm, och 6 Liibeckska skepp

noder Fredrik Knebel, den 11 September under

Öland. Eburu Bagge var så betydligt underläg-

sen skydde han icke striden, bvilken varade ända

till dess att mörkret åtskiljde flottorna, utan att

någondera kunde tillcgna sig fördelen. Danske

amiralen Biide, på skeppet Fortuna, blef väl döds-

skjuten, ocb Skräms eget skepp så skadadt, att

det icke längre kunde hålla sjön; men deremot

blef Bagge tvungen att söka Elgsnabben, för de

svåra skador tvenne af haos skepp, Elefanten och

S:t Erik, lidit i trä (Tdingeo. — Den 28 Maj år

1564 utgick åter Svenska flottan, bestående af 35

större ocb mindre skepp, under Jakob Bagge,

bvilken hade under sitt befäl amiralerna Arvid

Trolle ocb Glas Fleming. Gbefskeppet, Mars Jute-

hataren, eller, såsom det också kallades, Makalös,

var det största skepp, som dä ännu blifvit byggdt

i Sverige; det förde 173 större ocb mindre kano-

ner, bvaraf 125 voro af koppar. Straxt vid ut-

loppet från Elgsnabben skingrades Svenska flottan

af en storm, så att skeppen voro långt skiljda

ifrån bvarandra, då Bagge med endast några fa

den 30 Maj under Öland stötte på bela den för-

enade Danska ocb Liibeckska flottan. Den förra,

som bestod af 28 större och mindre skepp, an-

fördes detta år af amiralen Herlof Trolle; den

Liibeckska flottans styrka är ieke känd, men otvif-

velaktigt hade den förenade flottan en högst be-

tydlig öfvervigt. Jakob Bagge, mera djerf än

forsigtig, vek dock icke undan. Danske amiralen,

med cbefskeppet Fortune, började straxt beskjuta

Makalös; men fick ett sådant svar, att han förlo-

rade styret, och måste låta Fortuna draga sig

bakom de öfriga. Skjutningen fortfor emellertid,

och mot qvällen blef ett af de Liibeckska skep-

pen, ett af de största, så sönderskjutet, att det

bastigt sjönk med allt som fanns derpå, undan-

tagandes någre få man, bvilka räddade sig i bå-

ten. Vinden, som stillnade ut i solnedgången,

hindrade ännu de Svenska skeppen att förena sig,

så att flottan äfveo den följande dagen var lika

spridd. De enda skepp, som om morgonen den 31

Maj befonno sig i sällskap med Svenske amiralen,

voro Elefanten ocb Finska Svanen; den öfriga

flottan höll sig långt i lovart från chefen, så att

den icke kunde deltaga i den blifvande träffningeo.

Vinden var bela dagen ostlig och gaoska skarp;

båda flottorna lågo med styrbordshalsar; den Sven-

ska i lovart med forcerade segel, för alt tränga

den Liibeckska under Ölands norra ödde, hvilket

äfven lyckades så till vida, att Liibeckarne måste

vända, bvarigenom Bagge kl. 6 om morgonen med
sina tvenne sekondanter kunde anfalla några Dan-

ska fartyg. Hela förmiddagen fortfor skjutningen

utan någon synnerlig verkan; men på aftonen vände

vinden sig så, att de Liibeckska skeppen kommo
framom Makalös, och detta blef omringadt. På

ena sidan lågo tvenne af Liibeckarnes skepp, bvar-

ibland amiralskeppet; på andra sidan två Danska,

nemligen Fortuna och Böselejonet. Då undflydde

de tvenne sista Svenska skeppen, Svanen ocb Ele-

fanten. Jakob Bagge med Makalös blef ensam;

men ban försvarade sig emellertid lika tappert

som förut. Fienderne försökte flera gånger att

springa in på Makalös, men blefvo alltid kraftigt

tillbakavisade med värjor ocb båtshakar. Daoska

amiralskeppet Fortona måste slutligen draga sig

or striden. Det var så sönderskjutet, att vattnet

steg flera alnar upp i sk rå fvet. Derefter måste

Böselejonet äfveo hålla undan; det hade fått alla

sina hjelkar sönderkrossade. Då det icke lyckades

att äntra Makalös, började Liibeckarne klättra upp

i sina master, samt derifrån kasta lansar ocb fot-

änglar ned på Makalös. En lans for tätt förbi

örat på Jakob Bagge. Då begärde ban fram några

bösssor, ocb begynte sjelf skjuta på fienderne, sä

att de, den ene efter den andre, föl lo oed från

masterna såsom döda foglar, ocb ingen vågade

klifva dit upp i stället. Emellertid ankommo Otto

Rud ocb Görgen Brahe med tvenne nya Danska

skepp, lade sig der Fortuna och Böselejonet haft

sina platser, kastade sina ankaren ombord på Ma-
kalös, och nollo sig fast dervid. Otto Rud sprang

med flere af sine män ombord derpå, ocb no upp-

stod en förtviflad strid. Esbjörn, som var arkli-

mästare på Makalös, både bela dagen varit så

betagen af ångest, att han ej kunnat företaga sig

något. Nu blef ban af den nära faran ocb strids-

bullret så förvirrad ocb förtviflad, att ban sprang

opp, fy rade af en kanon, lade sig sedan öfver

krut kammaren ocb förgjorde sig sjelf. En af ka-

nonerna på Makalös sprang ändtligen sönder, bvar-

vid elden kom lös; branden ökades genom Lii-

beckarnes fyrbollar, och nalkades snart krutdurken.

Del. IV. 53
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Då Jakob Bagge fick veta detta, insåg han att

skeppet ej läagre kände försvaras, bvårföre ban

gaf sig tillfånga, samt gick med en del af Sven-

skarna ombord på ett af de L iibeckska skeppen.

Lubeckarne åter sprnngo hastigt och till stort an-

tal in på Makalös för att plundra; men knappt

kade de kommit dit, förrän elden fattade i krat-

karomaren, emedan elden grep så hastigt omkring
sig, att, oaktad t både Danskar och Lubeckare
försökte dämpa densamma, alla bemödanden blefvo

fruktlösa. Med en förskräcklig knalt flög fock-

mestea som en pil upp i luften. Det stora Ma-
kalös brast sönder och sjönk i bafvets djup med
300 Lubeckare och deras amiral, 800 Svenskar,

jemte alla sina kanoner. — År 1676 blefvo Ölands

farvatten åter skådeplatsen för en märkvärdig, men
för oss ganska olycklig träffning. Den 30 Maj,

bittida em morgonen, gick Svenska flottan, under

amiral Creutz, till segels med en frisk knltje. Vin-
den var i beständigt tilltagande, och om morgo-
nen den 1 Juni blåste det redan hårdt. Klockan

8 om förmiddagen denna dag syntes Ölands södra

ödde; men i brist på skicklige styrmän vågade man
icke komma den närmare än på halfannan mil,

bvarigenom hände, att de närmaste flendlliga skep-

pen, hvilka hela natten fornt jagat med forcerade

segel, togo lofven af Svenska flottan, samt kom-
nto emellan denna och landet. Svenska flottan boll

emellertid långs Öländska kusten med den bårdt

blåsande vestlrga viixren, och förde så forcerade

tegel, att skeppen Venas och Hercules sprängde

sina stormårsrår; andra skepp förlorade sina braa-
stänger. Bland de fteadtliga skepp, som i lofvart

bunnit närmast Svenska flottan, var Danske amiralen

van Tromps chefskepp det femte i ordningen. Kl.

11 började denne amiral elden, för att, som det

troddes, betäcka en förment bräonare, hvilken,

med vice-amiralsflagg på toppen, nalkades Sven-

ska skeppet Stora Kronan. Dotta öppnade, för att

afvärja en så farlig flende, åtta af undre lagets

portar om babord, och började elden mot bränna-

ren; men kanonaden gjorde ingen verkan, bvarken

från ena eller andra sidao, dels emedan afståndet

var alltför stort, dels ock emedan sjön gick hög.

Vid denna tid både många af fiendens skepp, så-

som sämre seglare, blifvit efter, och ehuru Svea-

ska flottan tagit jagt, borde likväl icke tillfallet

försummas att, om än icke slå fienden, åtminstone

göra honom skada, bvarföre amiralen Uggla, som
trodde sig kunna afskära några af de närmaste,

och sätta dem emellan tvenne eldar, sköt ett

skott, såsom det den tiden var brukligt, till en

begäran att få vända. Olyckligtvis besvarade icke

endast amiralen Creutz signalen, utan gaf tillika

signal för hela flottan alt vända. Hvad följden

häraf skulle blifva för en spridd flotta, som seg-

lade undan vinden med orefvade märssegel i bårdt

väder, borde icke hafva varit svårt att inse. Sjelf

ville den olycklige Creutz vända på stället, oaktad t

flere, och bland dem isynnerhet den erfarna kaptenen

<jabrielsson , föreställde honom nödvändigbeten att

först minska segel, emedan skeppet var mycket

rankt, bvartill kom, att de kanoner, som brakats

emot fienden i gamla lofvart, icke voro surrade,

ocb icke heller portarna slutna. Alla föreställaia-

gar voro likväl fruktlösa. Amiralen gaf befallning

att vända, och med den fart skeppet hade gkk

väl vändningen fort, men innan seglen blifvit om-

brassade på andra bogen, kom en häftig by, ten)

gaf skeppet en så svår krängning, att vattost

gick in genom de af undra lagets portar, hvilki

icke blifvit tilislutna. 1 den villervalla, sen os

på däck uppkom, hade iagen nog beslutsamhet att

befalla masternas kapande, hvilket möjligtvis iaso

kunnat rädda detta olyckliga skepp; ntgåagea ir

lätt att förutse. Skeppet sjönk platt ned, så att

endast styrbordssidan blef Öfver vattnet, då, till

råga på olyckan, elden kom lös, spridde sig till

krutdurken ocb sprängde vraket i luften. Dessa

olycka tilldrog sig en mil från Ölnndsvallen, nridt

emot Hulterstads kyrka. Snart syntes intet assat

qvar utaf Sveriges yppersta skepp, Stora Kronan, aa

en del af styrbords galleri och akterblysan. Sjea

var betäckt af spillror och lik; de få, som äaao

voro vid lif , kringflytande på delar af vraket, kaede

bafva föga bopp om räddning. Efter band appto-

gos dock 3 officerare, 14 båtsmän, 22 soldater och

2 trumpetare, de enda öfverlefvande af 842 maas

besättning. Skeppet Äpplet, som vände straxt ef-

ter Kronan, förlorade sitt stormärssegel, och ami-

ral Uggla, som no var flottans befälbafvare, nöd-

gades, för vraket af Kronan, vända för vinden.

Icke underligt, om oordoing uppkom i en flotta,

som redan hade flera skepp redlösa, ocb andra i

strid med fienden. Några skepp sökte undkomma,

andra att göra motstånd mot fienden, som åass

icke hunnit få upp hela sin styrka. Amiral Trorap,

hvilkeo^ för att icke blifva afskurea af Svenskarne,

också lag sydvart öfver, gjorde emellertid signal

för den förenade flottan att strida på alla poet-

ter; sjelf aaföll ban Ugglas cbefskepp, som kort

dorefter förlorade stormasten. I denna olyckligs

ställning blef den Svenske amiralen snart på aWa

sidor omringad. Hans skepp, Svärdet, som sist-

ligen förlorat alla masterna, fortfor likväl att

kämpa med oförminskad häftighet, ocb den käcke

Uggla hade föresatt sig, att segren skalle bhfva

fienderna dyrköpt. De närmaste fienderne ämnade

till sist afgöra den envisa kampen genom äntring,

då i detsamma ea brännare i full låga bakade sig

fast vid det Svenska skeppet, oaktadt de fieadtlige

amiralerne ropade till brännare-kaptenen att af-

stå, emedan de redan ansågo skeppet vara i deras

våld. Uggla, som ej mera kunde tänka på nigeo

räddning, var ej missnöjd med händelsen, estedan

fienderne på sådant sätt icke skulle komma i be-

sittning af skeppet. Förgäfves föreställde nso

honom, att elden kunde släckas, samt att forsva-

ret redan var tillräckligt både för hans egen een

flaggans åra. "Han ville icke lemna ett så kapi-

tält skepp med så stora stycken i fiendens bänder,

eller gifva sig fången, utan fakta såsom ea ärJåg

man." Då van Tromp anmanade booom att stryka,

svarade ban : "När såg man någonsin en Uggla fån-

gas på ljusa dagen?" Lika förgäfves föreslog «*

booom att rädda sig på storluckan, sedan skeppat
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kommit i fall brand. Alla, tom köade, lämnade

no det brinnande skeppet; Uggla var den sista,

tom kastade sig i sjön och på ett rondbolt sökte

sin räddning. Änoa en gäng kastade kan frän vå-

gen sia sista blick på sitt kära skepp, tåg Sven-

ska flaggan brinna opp, — men icke strykas, ock

sjönk ned i sin våta graf. I den starka blåsten

töfvade det icke långe innan Svårdtt sprang i laf-

ten. Af bela besättningen blefvo endast 4 office-

rare och 46 af gemenskapen otaf fienden bergade.

De fiendtliga skeppen kade emellertid hunnit sam-

las, och snart asåste 4 af de Sveaska skeppen

stryka. Nederlaget var längesedan afgjerdt, och

ingeo annan räddning än flykten fanns för den öf-

riga Svenska flottan, hvilken skyndade till Dalarön,

tätt förföljd af van Tromp.
ttluie, ett härad i Wermlaad, är beläget vid

Wenern, och innehåller 2:ne socknar: ölmebärad
och Waroom. Häradet otgör 111} hemman, med
6,198 inbyggare på en areal af 86,855 tonniand,

bvaraf 6,060 äro sjöar och kärr.

ttlmefcJir»d, en socken i Ölme härad, är belä-

gen Ij mil N.V. från Ghristinebamn, och tillhör

2 kl. reg. Saxkolms slott (se detta ord) har va-

rit bär beläget. Ättehögar finnas bär anno på
Radsbergs hemman, äfvensom på Hafstads frälse-

egor en stor tingshög, omgifven med 12 stenar i

rondel, hvarjemte gärdet deromkring bar namn af

Domare-gärdet. Socknen innehåller 72 £ hemman,
med 3,464 inbyggare på en areal af 48,415 tonn-

land, hvaraf 4,200 äro sjöar och kärr. Adr. Carl-

stad eller Cbristinebamn.

ttlmeitad, en socken i Wiata härad, är belägen

2^ mil N.N.O. från Jönköping, och tillhör 2 kl.

reg. Marken är bergaktig, och rådande jordmå-

nen är sand. Kyrkan är byggd af sten, med al-

tartafla af Hörberg. Socknen gränsar i vester till

Wettern, i öster till sjön Bunn. Hemmanen äro

til) antalet 46, med en befolkning af 1,396 in-

byggare på eo areal af 7,70? tonni., hvaraf 320
äro sjöar och kärr. Adr. Jönköping.

ttlnsevalla, med Landa, en socken i Fjäre kärad

af Halmstads län, är belägen vid bafvet, 1£ mil

S.S.O. från Kongsbacka, och tillhör 3 bl. konsist.

Inegorymden är merändels jemn och slät, samt

ligger mellan kallar och berg. Utmarken är berg-

aktig, och hyser en liten sjö, kallad Oim&nåå,

bvaror ett mindre vattendrag flödar genom en del

of socknen. Otmunös by ligger långt otät bafvet,

och bar jordmån dels af lera, dels af mylla, eger

iorfmosse, begagnar saltsjöfisket, och bar en vä- ,

derqvarn. I denna by ligger Otmnnét säteri, 1 £

berama o. Skog saknas bär öfveraltt, men ersattes

med torfmossar. Bland foralerantngar märkes här,

på södra slotioingeo af ett högt berg, kaIladt

Borgaras, en jättegryta af 6 qvarters diameter, kal-

lad Borgård* källa. Uti ett öster om hemmanet Bo-
berg beläget berg finner man äfven en 3 4 aln hög
00b 1 aln bred öppning, som leder till en gång
längre in i berget. Denna underjordiska gång säges

vara fortsatt vid pass £ mil, och gå ut vid ett

berg vid Qvia i Fjärås socken. Säkert lärer vara,

att öppningen i berget vid Boberg fordom varit

en mörk ocb dyster tillflyktsort för de rådde yng-

lingar i denna trakt, som, nnder Carl XII:s krig,

ville hålla sig onda o, för att slippa otskrifning till

krigstjänst. Sjöfart, saltsjöfiske, spanad och väf-

nad utgöra, jemte åkerbraket, socknens förnämsta

nåriagar. Hemmanens antal är 32 J, med 1,080

inbyggare på en areal af 6,087 tonniand, bvaraf

155 äro sjöar ocb kärr. Adr. Kongsbacka.

iklsboela» ett jernbrok i Nysonds socken af Öre-

bro län, bar 3 härdar och 2 hamrar, med 2,091 J
skepp:d privil. årligt smide af dels eget, dels köpt

tackjern, hvarföre baromarskatt åtgår med 19 J
skepp:d. Frälsesmidet otgör 1 1 6 £ skepp:d. Äfven

finnas bär 1 knip- ocb 2 spikbammare. Godset

skeppar på Götbeborg. Stället kallades fordom

Norra Boda, privilegierades till jernbrok 1660,

och bar sedan 1772 tillhört slågten Strokirk. Smi-

desstämpeln är K inom en cirkel.

Olnertsd, annex till Millesvik, är beläget vid We-
nern i Nås bärad, 7 mil S.S.V. från Carlstad.

Socknen innehåller 15} mtl., med 630 inbyggare

på en areal af 9,561 tonni., hvaraf 80 äro sjöar

ocb kärr.

ttlsremaia, annex till Dalstorp, är keläget i Kinds

hårad, 2| mil S.O. från Ulricehamn. Marken be-

står till stor del af ojemna sandhedar, ocb rå-

dande jordmånen är fin sand. Skog fattas. Sock-

nen innehåller 8| hemman, med 315 inbyggare på
en areal af 9,743 toonland, hvaraf 2,280 äro sjöar

och kärr.

tttienta» en socken i V. Göinge härad, är belä-

gen 1 mil N.V. från Cbristianstad, ocb tillhör 3

kl. reg. Socknen eger 3:ne byar; önesta, Ullstorp

ocli Skoglösa, af bvilka Ullstorp år mera bergak-

tig, ocb eger nödig tillgång på skog; men Önesta

ocb Skoglösa äro jemnare, ocb bafva ringa skog.

Socknen innehåller 28 7 hemman, med 1,590 in-

byggare på en areal af 7,452 tonni., hvaraf 210
äro sjöar och kärr. Adr. Gbristiaostad.

ttmemrp, annex till Gårdslöf, är beläget i Wem-
meohögs härad, 2 4 mil V. från Ystad, 1 mil från

bafvet. Marken år i allmänhet jemn ocb slät, och

jordmaoen består dels af lera, dels af sand ocb

saodmylla. Socknen innehåller 6^- hemman, med

450 inbyggare på en areal af 1,180 tonni., bvar-

af 4 äro sjöar och kärr.

Öbuiii, annex till Skärstad, är beläget i Barne

bärad, 3| mil SS.V. från Lidköping. Orten är

skoglos, ocb åkerbraket föga gifvande. I socknen

ligga säterierna Mölntorp, 1 mtl., ocb RangtUorp,

\ mtl. Hemmanens antal är 11 {, med 580 in-

byggare på en areal af 5,624 tonni., hvaraf 10

äro sjöar och kärr.

Or, med annexerna Gunnarsnäs, Dalskog, Skålle-

rod, Holm och Jern, otgör ett regalt pastorat af

1 klassen, i Dalsland, vid Wenern, ocb innefattar

ensamt beta Nordals hårad. Vesterot är marken

mera bergaktig och skogbeväxt, mea i öfrigt mera

jemo. Lera är rådaode jordmånen. Förnämsta

gården heter Säter. Socknen innehåller 46 £ hem-

man, med 2,525 inoyggnre på en areal af 18,908

tunnland, bvaraf 2,640 äro sjöar ocb kärr. Adr.

Wenersborg eller Åmål.
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dlra, annex till Odb, är beläget i Geseneds härad,

4 mil N.N.O. från Borås. Socknen består af grå-

berg och gräskullar, samt några få åkergärden;

jordmånen är mager sandmylla, sand ocb mjäll-

jord. Inom socknen ligger säteriet fngelatorp , 1

mil. Sockoen innehåller 10 £ hemman, med 297
inbyggare på en areal af 4,814 tunnland, bvaraf

435 äro sjöar ocb kärr.

tfrberga, med Nässja, en socken i Dahls härad,

är belägen vid Wettern, £ mil V.S.V. från Wad-
stena, och tillhör 2 kl. konsist. Marken är tern-

ligen jemn, ocb jordmånen örblandad. Socknen

förklarades år 1412 vara förbunden med Salvators-

orden i Wadstena. Förnämsta godset är Arne-

berga, 1 mtl. frälse. Hemmantalet otgör '67^,

med 730 inbyggare på en areal af 3,633 tunnl.,

bvaraf 35 äro sjöar och kärr. Adr. Wadstena.

Örby 9 med Kinna, ert socken i Marks härad, är

belägen 2J mil S.S.V. från Borås, ocb tillhör I

kl. reg. Jordmånen är mestadels sand, och ej

särdeles bördig. Gårdar i socknen äro: Trantorp
,

ett säteri; Sadu, en gård, som fordom tillhört

grefskapet Tre Rosor; örby, fordom en kungsgård,

sedan öfverste-töjtnants-boställe vid Elfsborgs re-

gemente; samt öresten (se detta ord), na öfverste-

boställe vid nämnde regemente. Socknen innehål-

ler 57 \ hemman, med 3,292 inbyggare på en

arel af 24,016 tunnland, bvaraf 2,035 äro sjöar

och kärr. Adr. Borås.

tfrbylius, det nordligaste häradet inom Upsala

•län, är beläget omkring Wendels- ocb Tierps-

åarna, till ocb otöfver Dalelfvens nedersta lopp,

samt består dels af slätter, dels af lågbergig

skogsmark, och vidsträckta sidländta ängar när-

mast vattendragen. Det omfattar 6 bela socknar,

alla börande till Örbybus prost eri, och fördelade

på 3 tingslag, nämligen Wendels, Tierps, samt

Wesslands och Elfkarleby. Socknarna äro: Wen-
del, Elfkarleby, Wessland, Tolfta, Tierp och Sö-
derfors, samt en liten del af Wåbla. Häradets

hemmantal utgör 412, med 1 3,878 inbyggare på
en areal af 238,419 tunnland, bvaraf 15,300 äro

sjöar ocb kärr.

ttrbyhuM* ett ansenligt gods vid Wendelsjön, i

Wendels socken, utgör 3| mtl. frälse-säteri, och

är gemensamt med de i sambruk dermed varande

gårdarna Bergby ocb Köttslinge, samt 32 tillhö-

rande torp, en af de betydligaste landtegendomar-

na inom Upsala län. Godset har fordom tillhört

Wasa -familjen, hvilken äfven efter sin upphöjelse

på koouogathronen bibehöll det, stundom såsom *

lifgeding åt drottningarna, ända till år 1641, då

det genom byte tillföll Banérska ocb sedao Bjel-

keska slägten, intill år 1729, då detsamma till-

föll slägten De Geer, ocb förenades med fideikom-

misset Löfsta, h varifrån det likväl nu är skiljdt,

såsom numera tillhörigt exc. gr. De Geers måg,
statsrådet gr. v. Plåten. Den gamla byggnaden
bestod af ett fyra våningar högt torn, omgifvet

af mur med bastioner, samt derutanför eo graf

på tre sidor, och sjön på den fjerde. Prins Jo-

han af Ostfriesland , konung Erik XIV ocb fält-

herren Carl Henriksson m. fl. bafva bär sotit fångne;

konung Erik blef bär äfven bragt om lifvet des

26 Februari 1577. Hans fängelse visas bär anno,

fastän ej oförändradt. Det nya slottet bsr på

sednare tider blifvit tillbyggdt ocb förskönadt.

Orbttck» en bergsmanshammare i Karbennings soc-

ken, har 1 härd, med 101 skepprd 13 lisp:d pritil.

årligt smide af eget tackjern, hva rfÖre hammar-

skatt utgöras med 1 skepp:d 7 skålp:d. Braket

skeppar på Stockholm. Äges af bergsmän. Smi-

desstämpeln är E.

Örebro» en stad vid Svart-ån, \ mil från dess

utlopp i Hjälmaren, är belägen utefter en sandas

på ömse sidor om nämnde å, 20 f mil V. frän

Stockholm. Dess privilegier gå tillbaka till 1404,

men äro sannolikt ännu äldre. Stadens bela form

är en långsträckt oval. flusen äro mestadels sf

af träd, oeb tomternas antal utgör 361. Staden

räknade år 1845 158 handtverkare, med 330 ge-

säller, lärlingar och medbjelpare. Dess enda betyd-

ligare fabrik är det mest 100 år gamla s. k. Lisdh-

ska boktryckeriet, som kanske varit det största i

riket, men på sednare åren blifvit inskränkt. For-

dom bar bär äfven funnits en klensmidesfabrik,

hufvudsakligen riktad på gevärstill verknine; men

denna upphörde år 1798. Stadens handel bar, till

följd af de fordom gällande privilegierna, förr

varit betydligare; men då nu så väl spannmåls-,

som tackjernshandeln får bedrifvas fritt ocb ome-

delbart mellan köpare och säljare, inskränker sig

stadens handelsrörelse hufvudsakligen till afsä 1 1ning

af köpmansvaror till landsbygden ocb dennas pro-

dukter, såvidt de gå ntom länet. Antalet af sta-

dens bandiande uppgick 1844 till 36 personer med

41 betjente, och staden egde 10 fartyg af 30 till

40 lästers drägtigbet, jemte 3 ångfartyg. Sta-

dens rederi-bolag har lastageplats, jagtvarf och

våg vid Skebäck, på balfva vägen ned till Hjel-

maren; omkring 14 till 15,000 skepp:d tack- och

smidesjern afgå derifrån årligen till Stockholm.

Hj elmare kanal ocb slussverk äro ock sedao ar

1768 åt staden öfverlåtna. Stadens betydligaste

marknad, den s. k. Hindersmessan, plägar hållas

i Januari månad. Till staden höra, dels med etsa-

de, dels med brukande rätt, 1,320 tunnland åker,

862 tunnland äng ocb 1,663 tunnland skog och

betesmark, skattlagda till 29 J mtl., samt mesta-

dels fördelade på och fastade vid stadstomteroa.

Skogen är mestadels uthuggen. Stadskyrkan år

byggd i gammaldags stil, håller i längd 78 och

i bredd 38 alnar, samt ett torn af 32 alnars böjd.

Ett för länet ocb staden gemensamt lasarett och

kurhus underhåller bär årligen 2 till 300 sjoks.

Staden har också en lärdomsskola, med 250 till

280 lärjungar, äfvenom en lankasterskola för 150

gossar, ocb en flickskola för 80 flickor, derjemte

småbarosskola och en s. k. arbets- eller baroopp-

fostringsanstalt, som underbålles med räntorna af

donerade kapitaler. Ett monument Öfver bröderoe

Olaus ocb Laurentius Petri, som voro födde i dea-

na trakt, ocb började sina studier vid klostersko-

lan, är no uppfördt framför lärdomsskolans bos,

eller det efter konung Carl XIII så kallade Caro-

lina. Privatbank, landthosbållnings-sällskap, fat *
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tigdirektioo di. fl. dylika för länet gemensamma
inrättningar, hafva ock här sia medelpunkt. Der-

jemte bar ock staden sio sparbank, brandstodskom-

mitté, läse-sällskap m. ro. Här är ock tingsställe

för Örebro härad. Bidragen till statens och stadens

behof beräknas till omkring 28,000 R:dr, hvaraf

4,700 för stadsjorden. Inom staden märkes Öre-

bro slott, som redan af Birger Jarl byggdes eller

istandsa ttes, och sista gången intogs af Gustaf

Wasa, som då skall hafva låtit nedrifva det, bvar-

på det åter efterhand blifvit nppbyggdt. Det är

ao byggdt i fyrkant, fyra våningar bögt, omkring
en inre borggård, med ett torn i bvarje hörn,

och innehåller boställe för landsböfdiogen i länet,

erobetsrnm för länsstateo, fängelser m. ro. Många
vigtiga herredagar, möten och riksdagar hafva bår

blifvit hållna, sednast åren 1617, då en ny riks-

dagsordning, jemte religionsstadga och handels-

ordning här utfärdades, samt 1810, då det na

regerande konungahuset kallades till tbronföljden.

Det kloster, som under medeltideo här fanns i sta-

dens norra del, raserades under kooong Gustaf l:s

lid, och en del af dess egande jord anslogs till

länshospitalet, eller det nuvarande lasarettet. Sta-

den har fordom haft 4 borgmästare, men sedan

1693 blott 1. Rådhuset är beläget vid Stortor-

get. Stadens befolkning uppgick år 1844 till

4,310 personer. Tillsammans med Ånnesta och

Längbro samt Almby annezer utgör Örebro stad

ett regalt pastoral af l:sta klasseo. Stadens va-

pen är en svart öro med utspända fötter och vin-

gar, röd näbb och klor, allt i gult fält.

Örebro iifiraftd omgifver staden Örebro, kring

Hjelmarens vestra hörn, och innefattar inalles 12

sockoar, ne ro Iigen Örebro stads annexer, Ånnesta

och Längbro samt Almby, Mosas med Täby, större

delarna af Winteråsa, Tysslinge ocb Kil, samt hela

socknarna G ra fve, Eker, Axberg, Hofstad och

Svafvelbruket. Hemmanens antal utgör 330 1-, med
en befolkning af 12,465 persooer på en areal af

124,593 tunnland, hvaraf 7,625 äro sjöar och

kärr. Häradet börer till Strengnäs stift och Öster-

Nerikes domsaga.

Örebro l&n, se Nerike.

Örebro mOte. Detta möte, och de beslut, som

på detsamma fattades, kunna med allt skäl anses

såsom den egentliga afskaffningen af katbolicismen

i Sverige, ocb införaodet af Lutherska läran i

stället, samt förtjänar således en synnerlig ocb

omständlig redogörelse. Den 25 November 1528
utfärdade konung Gustaf Wasa kallelse till ett

kyrkomöte, som skulle öppnas i Örebro vid Kyn-

delsmessan den 2 Februari följande året. Kyrkans

prelater och lärde män borde sammankomma till

att besluta bvad för kyrkans förbättring och för

enhet i kyrkoseder vore nödigt. Vid detta möte

var erkedjeknen i Upsala, Laurentius Andrea;, på

erkebiskopssätets vägnar, presiderande, och äfven

konung Gustafs fullmyndiga sändebud. Att ordfö-

randeskapet fastades vid ärkebiskopsstolen, gaf

mötet laga form af en provjnsial-synod, ehuru

visserligen icke att mötet hölls under erkebiskops-

stolens ledighet eller dess inoehafvares frånva-

ro, och utan hans samtycke. Att konungen hade

vid mötet sitt ombud, var heller icke ovanligt;

men ovanligt var troligen, att detta ombod-
skap var öfverlemaadt åt mötets ordförande.

Närvarande vid mötet voro dessutom tre bisko-

par, Magnus Haraldsson af Skara, Magnus Som-
mar af Strengnäs och Petrus Magoi af We-
sterås. Fullmäktige från de tvenne öfrige inom

landet befintlige biskoparne, Ingemar af Wexiö
och Mårten Skytte af Åbo, omnämnas deremot

icke. Åbo stift var nn, såsom ofta annars, all-

deles icke representerade Vidare uppräknas och

namngifvas såsom närvarande af domkapitlen, soc-

kenprester och munkordnar, följande: af Upsala

klerkeri, två kaniker ocb Johannes Kökemästare,

kyrkoherde i Stockholm, samt Olaus Petri, Stock-

holms råds sekreterare. Af Linköpings, en pre-

lat, nemligen kantorn Ericus Magni, densamme
som af biskop Brask och Linköpings kapitel var

utsedd att deltaga i nya testamentes öfversättning,

två kaniker, af bvilka Thorer Magoi var den ene,

samt kyrkopresterne i Söderköping, Skenninge och

Wadstena. Af Skara, två prelater, nemligen dom-
prosten Sveno Jacobi, snart derefter biskop der-

städes, samt erkedjeknen Magnos Arnberni, jemte

två kaniker ocb kyrkoherden i Lödöse. Af Streng-

näs, fyra kaniker, bland bvilka två derjemte voro

kyrkoprester i Nyköping och Kumla, samt kyrko-

herden i Örebro. Af Westerås, tre kaniker, af

hvilka två derjemte voro kyrkoprester i Fellings-

bro ocb Leksand, dessutom predikanterne i We-
sterås och Arboga, samt kyrkoprästen i Rättvik.

Af Wexiö, två kaniker, bland hvilka den lärde

Gudmund Spegel. Munkordnarnas ombud voro: af

predikare-orden vikarien och två bröder, från

Wadstena kloster konfessorn ocb två bröder, af

Minoriterne en custos och en broder. De till nam-
nen uppräknade voro således: tre biskopar, nitton

kaniker, af hvilka fyra innehade prelatur, elfva

vid åtskilliga af stiftens förnämsta församlingar

anställde kyrkoprester, bland bvilka någre der-

jemte voro kaniker, tre predikanter, till hvilka då

ock räkoas Olaus Petri, samt åtta munkar. Flere

andre klerker voro likväl äfven vid mötet närva-

rande, ehuru deras namn och befattningar ej an-

föras. Bland de till namnen antecknade fyratio

män, som deltogo uti Örebro möte, voro således

ej mindre än trettio biskopar, kaniker och mun-
kar, eller män, som stodo på sådana platser inom
kyrkan, hvilka isynnerhet hotades af den riktning,

dennas reform börjat taga, en upplysning om mö-
tets beskaffenhet, som är af stor vigt, helst utom
sjelfva beslutet alla underrättelser saknas om för-

loppet vid deona för kyrkans framtid så vigtiga

sammankomst. Förhandlingarna voro bvarken vid-

lyftiga eller långvariga. Mötet begynte den 2

Februari, och beslutet är gifvet redan den 7 i

samma månad, således på femte dagen derefter.

Hvad som är verk för århundraden, är oftast,

utan de långa ocb många talen, förberedt når be-

slut fattas. De stadganden, som afgjordes i Öre-

bro, kunna lämpligast indelas i tre afdelningar:

l:o 0m Guds ords predikan. 2:o Om kyrkotukt
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ocb kyrkoförfattning. 8:0 Om kyrkoseder. I af-

seende på Gods ords predikan erkände sig mötets

medlemmar vara af siaa embeten förpligtade att

förkunna, utsprida och främja Gods ord: de ville

derföre te till, att det öfver hela riket i alla dess

kyrkor måtte reot och oförmängdt predikadt varda.

Biskoparne förbundo sig ett bafVa noga oppsigt

deröfver, att inom deras stift sockenpresterne, "vid

äfventyr att annars mista sina gäll," antingen

sjelfve predikade Guds rena ord, eller, om de

icke kunde det, låta det ske genom någon annan,

"som i skriften förståndig hr." Genom de sist

anförda orden uttalades tydligare, an i Westerås

skett, att endast i den Heliga Skrift vore Gads

ord till Gnnande. För att befordra skriftens käe-

ttedom, borde dagligen vid rikets domkyrkor kallas

en lektion i den Heliga Skrift, "med god och rätt-

sinnig uttydelse.
n Denna bibelförklaring borde ock

besökas af landtpresterne, på det de måtte "i Gads

ord lärde varda." Äfven i domkyrkoskolorna skulle

dagligen vara en lektion i den Heliga Skrift. Vid

denna borde ock chorpresterne, ämnessvenaerne

för presteståndet, infinna sig, helst om icke dess-

utom för dem förelästes den Heliga Skrift; dom-
kyrkans tidegftrd borde så inrättas, att de hade

dertill ledighet. Biskoparne skulle tillse, att för

djeknarne vore att tillgå nya testameatets böcker

på latia, och att till kyrkopräster i staderna sat-

tes lärde män, till bvilka kringboende pre ster

kunde väoda sig, för att få undervisning i Guds

ord, och hvilka sjelfve äfven kunde kriagresa på

landsbygden ocb predika i landsförsamlingarna. För

att bereda tillfälle till allmännare undervisning,

möjligen ock för att inverka på klosterfolket,

stadgades, att i städernas klosterkyrkor, der så-

dana foanos, icke skulle predikas annat än efter-

middagen, på det ingen måtte hindras att på för-

middagen åhöra predikan i stadskyrkan. Presterne

förbjödos att "inbördes beskria bvarandra af pre-

dikstolen»" Den, som funne fel med den andres

predikan, borde enskildt gifva honom sin mening

tillkänna, for att ej åstadkomma förargelse bland

folket. Fader vår, Tron ocb Ave Maria borde i

fcvarje predikan upprepas "för angt ocb enfaldigt

folks skull," och Tio Guds bud en eller två gån-

ger i månaden, oeb alla predikanter borde på

stamma sätt börja och sluta sina predikningar.

Andra afdelningen innehåller, i sju serskilda stad-

ganden, föreskrifter, som röra kyrkans tukt och

ordning. 1) Den första handlar om djeknernes

sockengång, ett ämne, som ofta varit föremål för

stadganden vid Svenska kyrkomöten under medel-

tiden. I Åbo stift var sockengången aflyst redan

år 1489, do presterskapet af domkapitlet anmo-

dades att uppbärs bvad Gods vänner ville gifva,

hvilket sedan skalle af domkapitlet efter förskyllan

utdelas. Orsaken anfördes vara, att djeknarne,

genom långa resor på landet, försummade sina

studier, brukade mångahanda flård bland allmogen,

samt predikade för enfaldiga mennisker osann och

oskälig afiat, eller ofvede andra olofliga ting. På

enahanda skäl hvilade det nu i Örebro fattade be-

slutet, att djeknarne öfver bela riket icke skulle

tillåtas för länge insamla aloiosor på landsbyg-

den, på det de ej måtte sprida lögner blesd

folket och öfva sjelfsvåld, samt att presterne, i de

socknar, dit de sändes, skulle anmodas hafva spp-

sigt öfver dem. 2) Andra punkten lydde: "Efter

påfvens lag förbjuder några leder i äktenskapet,

dem Gud icke förbjudit bafver, mage de der till

skickade äro, af redeliga orsaker derutinnaa di-

spensera; dock förvaradt att mao undflyr förar-

gelse det bästa man kan." Denna punkt var en

af de få uttryckliga protester emot papismea, sosi

ännu i Sverige blifvit i offentlig handling uttalade.

Af förhaadlingarne i Westerås synes, att dispes-

aattensrätten var återgifven åt biskoparne een

domkapitlen; men att man icke beslöt ett fallkan-

ligt uppbäfvande af påfvens lag, ntan blott ett

dispenserande från den, var åter ett bevis på éea

varsamhet, bvarmed man ville gå tillvåga. 3) Då

man lossade bandet af förut gällande föreskrifter,

så tillades domkyrkornas peniteatiarii rätt, att för

de felande sätta den plikt de ansågo nyttigast

vara: "och måga de väl bruka någon skarpset

med dråpare och andre ogerningsmän, efter nio

ser att verldsliga svärdet ligger nere, och icie

bafver sin gång som det borde ,

n beter det i be-

slutet. 4) klostren, som år 152? blifvit, i af-

seende på hushållning och yttre förvaltning ställda

änder konungen, ställdes nu i andligt hänseende

under biskoparna. Munkarne, stadgades det, skalle

vara under biskopens lydno, isynnerhet i de styc-

ken, som tillhörde evangelii predikan. 5) Helge-

dagarnas antal skulle af hverje biskop i dess stift

inskränkas, efter som omständigheterna medgsto.

Skälet angifves vara, att helgedagarna voro flera,

än nödigt vore, gåfvo anledning till många syn-

der, samt voro skadliga för lekamlig bergnisg.

Man skulle dock behålla Var Herres egna högti-

der, Jungfru Marias, apostlarnas ocb det helgets

högtid, till bvars minne bvarje kyrka var belgsd.

Slutligen bestämdes, att der flera sockenkyrkor

vore i samma stad, borde de ställas under en kyr-

koherde, och att biskoparne icke måtte utan vig-

tig orsak utgifva tiggebref. Tredje afdelomgeo

handlar om kyrkoceremoniernas rätta förklaring.

Mötet ingick ej i undersökningar om bekännelsens

sanning, ntan förutsatte, att det frigifna bibelor-

det skulle medföra och gifva sanningens rätta ut-

tryck. Men det ville afbjeipa kyrkans närmast i

ögonen fallande brister, ville återföra den gsds-

tjenst, som bestod i utvärtes stadgar, till ett G«d$

tillbedjande i andan och sanningen. De utvärtes

kyrkoseder, som nu funnos, och som uttryckte

frombetens lif, skulle icke genast våldsamt bort-

tagas, de skulle deremot sjelfve gifva teit för

sanningens predikan , till dess stadgad msigt tilläte

någon förändring. Denna del af mötesbeslutet

förljenar att anföras i dess egna ord. Det beter:

"Efter mycken missbrnkoing och falsk mening opp-

kommen är i de ceremonier, som man bafver plå-

gat, uppräkna vi bär några af dem, ocb förklsri

bvilken deo rätta meningen är derut innan. Först:

vigdt vatten bafves icke for den skuld, att det

skall borttaga synder, ty det gör Gbristi blod sl-
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lena, alen i den akt att man skall ihågkomma,
att vi äro döpte och stänkta med Cbristi blod. —
Beläte hafves icke för den skald, att vi skolo niga

ock buga för deoi, otao till en åminnelse efter

Gbristus eller heliga atenoiskor. — Palm viges

icke, ej heller brakas därtill, att han skall bafva

bosyaoerlig makt, der man skall sätta tröst till,

atao till en åminnelse att folket strödde palmqvi-

star i vägen för Cbristo, när ban for in till Je-

rasalem. — Kyadelsmessoljos brakas icke till nå-

gon besynnerlig godstjenst, ej heller gifves någon
besynnerlig makt, otan till åmiaaelse, att det

sanna Ijnset, Jesus Cb ristas, värd t offradt i temp-
let. — Oljaing eller Krismosroörjelse gifves ej

aaaan makt, atan det skall vara ett otvårtes tec-

ken till den invärtes smörjeisen, som sker genom
den Helige Ande. — Klockringning brnkas allenast

dertill, att folket skall kallas tillhopa dermed. —
Kyrkobyggning hålles icke för någon besynnerlig

Guds dyrkan, ntan dertill att man må komma der

tillhopa och lära Gods ord; God bor icke i de bus,

som äro byggda med meoniskobänder. — Kyrko-
vigning, att viga salt, mat och sådant, bör icke

ske i den ak;t, att sådana ting skola i sig sjelfva

vara desto bättre att de vigda äro, utan i den

akt, att Gods ord påkallas öfver sådana ting, att

de skola varda oss rena, och ej komma af oss i

något missbrak, så att sådan Gods namns påkal-

lelse sker oss till förbättring, och icke det ting,

som vigdt varder. Så bör ock folket varda lärdt,

att de hellre gifva de fattige sina ljus, än sätta

dem för belåten. — Fastedagar hållas icke i den

akt, att det skall ske God någon besynnerlig tjenst

dermed. — llelgedagar äro för den skald insatta,

att man skall bafva tid att böra Gods ord, och

do der arbeta, skola bafva åvila af deras arbete,

icke till någon besynnerlig gudstjen&t. — Folket

skall läras, att de ceremonier, som hållas oro

Långfredag och Påskdag, ske allenast till Cbristi

åminnelse. — Så är ock slutligen af nöden, att

folket varder undervist om pilegrimsresor, att så-

dana måtte, efter som möjligt vore, afkomma,
ntan att det skedde i den akt ocb mening, att

folket sökte dit det kunde få bättre lärdom och
undervisning, än hemma öfverkommaa kunde, så

att pelegrimsresao sker för eo god lärdoms skuld,

och icke för någon besynnerlig gudstjensts eller

aflats skuld, den man i alla rum öfverkomma kan,

efter det God är så väl i det ena rummet, som i

det andra. Och sådan undervisning skola de ock
gifva folket före, som der hemma äro der tillsök-

niagen sker." Att, atom de ämnen, om bvilka

mötesbeslutet nämner, äfven andra dels afbaodla-

des, dels genom beslöt stadfästades vid detta kyr-

komöte, visar sig af Bera omständigheter. Deraf

torde ock, ej mindre än af den offentliga band-

lingen, förklaras, att först efter mötet i Örebro

eo stor del af den gamla kyrkans anhängare bör-

jade befara, att dess bestånd botades. Så litet

både man i allmänhet anat betydelsen af den nå-

got mer än halftannat år förut hållna riksdagen

i Westerås, eller ock så allmäat medgaf man nöd-

vändigheten af de reformer, hvilka der beslutades,

eller så säker ansåg man sig vara på do åsigter,

bvilka i Örebro skalle göra sig gällande, att ot-

gåagen väckte bestörtning hos många påfvedömets

vänner. Det synes som hade man väntat, att se-

dan nödiga förbättringar nti kyrkoväsendet blifvit

i Westerås medgifna och vidtagoa, så skalle ord-

aingen komma att na vidtaga hämmande åtgärder

emot kotteriet. Så omtalar Wadstena k Iostars

dagbok, att den 26 Januari hade tre broder på
konungens befallning begifvit sig till mötet i Öre-

bro "emot Lutheranerne," och hade den 12 Fe-

bruari återkommit "bestörte." Kyrkomötet i Örebro

höll likväl den varsamhetens medelväg, som till-

borde Svenska kyrkoreformationen i nästan hela

dess fortgåag. Det var derföre naturligt, att do

begge partier, som å hvardera sidan gingo till

ytterlighet, att nemligen både de ifrigare prote-

staoterne ocb do halsstarrige påfvieke skalle blifva

dermed missnöjde. De förre tyckte alltför litet

vara gjordt, alltför stor eftergift för villfarelsen

bafva skett; de sednare 6ngo na först siaa ögon
öppnade, ocb började märka bvad tiden led.

Orebra riksdagar* Uti den gamla staden Öre-

bro höllos redan under medeltiden flera herreda-

gar och riksmöten, hvarpå ej sällan ganska vig-

tiga beslöt fattades. Den herredag, som nyårs-

tiden år 1540 der halls, ocb på hvilken arfriket

infördes, var till siaa följder ett af sedaare tiders

märkligaste riksmöten. Närvarande voro: Lars

Siggessoa Sparre, Sten Eriksson Lejonbufvod, Jo-

han Thuresson, Knät Andersson Lilje, Svaate Store,

Abraham Eriksson Lejonhofvud , Birger Nilsson

Grip, Christoffer Andersson Red, Måns Johansson

Natt och Dag, Johan Olofsson Gyllenboro, Nils

Kramme, Lars Thuresson och Konrad von Pyhy,

erkebiskopen Laurentius Petri , biskoparne Botvid i

Strengnäs och Henrik i Westerås, samt superin-

tendenten Georg Norman. Konung Gustaf Wasa
i egen person föreställde desse herrar den 4 Ja-

nuari, att Sverige var ett valrike, hvaraf följde

stora ölägenheter; de (orvekna tider gåfvo derpå

blodiga ocb olyckliga bevis. I ett arfrike kunde

aldrig sådant hända. Maa borde tro, att en arf-

konung gerna satte ett lyckligt rike i sin arfvjo-

ges händer, bvaremot en valkonung ansåge detta

med kallsinnighet, och lemoade riket efter sin död

såsom ett rof för den mäktigasto inkräktare; de

knnde häraf sjelfve döma bvad som förestod Sve-

rige i närvarande omständigheter. Efter att bafva

yttrat detta, afträdde konungen, på det att her-

rarne otvungna måtte knnna fatta sitt beslut. Detta

skedde också utan dröjsmål. Sedan alla skäl,

både för och mot, blifvit öfvervägda, förklarade

de närvarande herrarne Sveriges rike i everldliga

tider för ett arfrike, ocb konungens manlige bröst-

arfvingar, efter förstfödslorätten , vara födde arf-

tagare till Svenska kronan. Denna förklaring af-

gafs i Konungens närvaro, och på bvar sin sida

hade baa sina båda söner, prinsarae Erik ocb

Johan. Konung Gustaf utdrog då sitt svärd, ut-

sträckte det ocb yttrade: "i den heliga Trefaldig-

betens namn ocb af Gods kraft, som oss ocb våra

konaagtliga barn, arfvinge efter arfvinge, beskärt
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öfver eder att regera, utsträcke vi detta rättvisans

svärd, såsom deraf ett vittnesbörd; lägger derföre

eder finger derpå och försäkrer med ed att hälla

bvad j nn beslutit." Alla lade da sina fingrar på ko-

nungens utsträckta svärd, och gingo eden, hvaruti

man icke allenast förband sig under sakramentets

helighet till denna a rfförening, utan derjemte till all

trohet och lydnad för lag och ordning. Vid 'denna

herredag upptogs för öfrigt åter saken angående

den fyra år fornt timade mordstämplingen emot

konungens person, hvaruti de tvenne prästmannen

Laurentius Andre» och Olaus Petri varit invecklade.

Den senare hade dessutom på ny räkning ådragit

sig konungens ogonst, icke allenast genom sina

predikningar, utan ock med sin Svenska historia,

nti hvilken han ansågs bafva talat förklenligen om
Wasa-ätten och konung Gustafs regering. De

brottslige ställdes till rätta, och måste bekänna,

att de, under hemlig bikt, fått kunskap om en

del af stämpliogen, samt sinsemellan rådgjort,

huruvida de borde uppenbara sådant; men slutli-

gen, under åberopande af samvetslagen, stannat

vid det beslut att tiga stilla. Man föreböll dem,

huru detta stillatigande satt konungens lif och fä-

derneslandet i den största fara, och att de der-

igenom gjort sig delsktige uti förräderiet. Erke-

hiskopen måste sjelf sitta i rätten öfver sin bro-

der, och döma honom, jemte den gamle kansleren

till döden. — Sommaren år 1605, kort efter

nederlaget vid Kirkbolm, sammankallade konung

Carl IX ständerna till en riksdag i Örebro, då ban

meddelade dem uppriktigt ocb utan allt förbehåll

den olycka hans vapen lidit, men tillade, att de

icke derföre borde förlora modet; tvertora kunde

denna förlust tjena dem till uppmuntran, att genom
bättre bedrifter bämnas det lidna nederlaget, och,

likasom hans förtröstan vuxit genom olyckan, för-

klarade ban nu, att ban icke längre tänkte upp-

skjuta sin kröning. Ständerna motsvarade i alla

afseenden sin konungs dem visade förtroende. De

förnyade försäkringarna om sin trobet, bekräftade

den stadgade arfföreningen, samt låfvade, att pä

det kraftigaste sätta sig emot konungen af Pohlen

och hans efterkommaode. De förklarade sig vilja

framlägga för den Romerske kejsaren och alla

Tyske furstar grunderna och skälen, b vårföre de

uppsagt Sigismund sin trobet. De bådo slutligen

på det högsta konung Carl, att ban ej mera i egen

person måtte utsätta sig för så stora faror, som

vid Kirkbolm. För att Öka krigsmakten, utfärda-

des nya och längre utsträckta stadganden rörande

adelns skyldighet att göra krigstjenst. — År 1810,

i Juli månad, hölls en urtima riksdag i Örebro,

h va rest ett hemligt utskott af 12 ledamöter ge-

nast tillsattes för det nya valet af thronföljare,

som efter kronprinsen Carl Augusts timade död var

nödvändigt. Fyra bland utskottets medlemmar
förklarade sig snart för den aflidne kronprinsens

broder, hertigen af Angustenburg, till bvilken äf-

ven en kurir hade blifvit skickad af konung Carl

XIII, kort efter kronprinsens frånfälle. De, som

för öfrigt till en början voro i fråga att bl i fva

thronföljare, voro konungen i Danmark, prinsen af

Oldenborg, Ryske kejsarens svåger, och prins

Christian Fredrik i Danmark. Efter några dagar

förändrades emellertid tonen helt hastigt, ocb mao

begynte både uti tidningar och allmänt tal att tiil

thronföljare bestämma Franske fältmarskalken, prin-

sen af Poote Corvo, Johan Baptist Julius Berna-

dotte, hvilken genom sitt segerrika anföraode

af Franska tropparna under de näst föregående

åren, hade tillvunnit sig ett lysande namn i Euro-

pa, och genom sitt ädla bemötande mot öfvemsaa

fiender förvärfvat sig allmänt beröm. Hemliga

utskottet afgaf ou ett betänkande, b vilket var all-

deles stridande emot det, som tillföreoe hade blif-

vit lemnadt, ocb tillstyrkte deri prinsens af Ponte-

Corvo utväljande. Derefter valdes prinsen först

af bondeståndet, ocb sedan af de öfriga stånden.

ttre*risnd, en sjöstad i Roslagen, är belägen vid

Östersjön, på nordöstra ändan af den till Börstills

socken börande Norrön, 15 mil laodväg ifrån

Stockholm. Den är temligen regelbundet byggd

,

men ligger på klippig grund, ocb sluttar från alla

håll mot en liten, men god ocb säker hamn.

Tomternas antal är 153, bvartill komma jordegor

af IS tunnl. åker, 230 tuonl. äng, samt 445 tunn-

land skog ocb betesmark, eller tillsammans 693

tunnland. Näringarna äro bandel ocb sjöfart,

handtverk, 6ske och något åkerbruk. Handel ocb

sjöfart bafva fordom varit betydligare, samt afven

bedrifvits på utrikes ort, serdeles från 1554 till

1636 da större delen af Donnemora bergslags

jern härifrån utfördes; men staden förlorade sist-

nämnda år sin stapelfrihet, ocb jernverken, jerole

de kringliggande orterna bafva sedan alltmer bör-

jat nyttja egna fartyg. På sednaste åren bafva

bär tillsammans blott fonnits 2 eller 3 fartyg om

tillsammans 100 läster, med hvilka handeln idka*

på Stockholm. Staden räknade år 1847 12 hand-

lande och 1 1 bandtverksmästare. Fisket på de

närbelägna holmarna, samt vid Gräsön, har for-

dom varit betydligare, och äfven åkerbruket gif-

ver, för den magra jordmånens skull, icke särde-

les bog afkastniog. Rådbus, postkontor ocb tull-

kammare finnas bär. Staden utgör, jemte annexet

Grdsö, ett regalt pastorat af 3:dje klassen. Taxe-

ringsvärdet uppgick år 1848 till 58,982 Rrdr 32

sk. Folkmängden utgör 650 persnner. Staden är

ock loisplats, ocb dess vapen är ett skepp med

utspända segel.

ören ocb tfrtiagar. Uti vår äldsta Sveoska myst-

räkning, der marken var den högsta royotenbeteo,

delades denna uti 8 Ören , samt hvart Öre åter uti

3 Örtugar. Svearne räknade 8 Penningar på brår

Örtug, Götberne deremot 16. De inhemska mynt,

hvilka i trettonde och förra bälfteo af fjortonde

seklet cirkulerade inom landet, och från Folkun-

garnas tid boro på ena sidan prägeln tre kronor,

samt på den andra ett lejon öfver tre strömmar,

voro ännu endast Penningestycken, så vidt m*a

af historiska handlingar och befintliga mynt kan

sluta; men under Albrekts af Meklenburg regering

inträffade i myntväsendet en i så måtto vigti$ pe-

riod, att de högre myntvalörer, som kallades Or-

tugar, då först begynte präglas, hvarefter ottryc-
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bet "mark örtuger" likasom förot "mark pennin-

gar
$

" mycket allmänt i handlingarna förekommer.

AU konung Albrekt, vid införandet af nämnda sitt

nya myntsystem, bestämdes af den erfarenhet ban

frän Tyskfond inhemtat om bebofvet och gagnet

af högre myntvalörer för den allmänna rörelsen,

éfvensom att derigenom ett stort steg framåt

gjordes i myntväsendets utveckling, är ganska

gifvet. Man saknar emellertid all bestämd känne-

dom om den myntfot, efter b vilken dessa örtogar

slogos. Enligt Bercbs uppgift skulle 192 stycken

hafva utmyntats af en lödig mark silfver; och som
en mark örtogar, enligt regeln, motsvarade 8 mark
penningar, skulle i följd bäraf i räknad mark
penningar uti örtogar bafva utgjort £ mark vä-

gen, bvilket dock förefaller mindre troligt, i be-

traktande af det kursförbållande, som under ifrå-

gavarande tid egde rum emellan mark vägen och

mark räknad i penningar. Enligt 1449 års mynt-

ordning skulle af en massa fint silfver om 10 lod

otmynt8s 120 stycken örtogar. Alltså inneböllo

24 stycken, d. v. s. 1 mark örtogar, 2 lod fint

silfver. En mark i penningstycken innehöll då 50

procent mindre fint silfver än en mark i örtogar.

Under Sten Store den äldres tid föreskrefs det, att

myntet örtng om 8 penningar skulle göras så godt,

att 1 mark vägen boll 8 lod silfver. Ören, eller

s. k. rundstycken, till skillnad från de fyrkantiga

Hiippingnrna , utmyntades första gången under Gu-
staf I Wasas regering.

ttreryd, ett annex till Stengårdsbults socken, är

beläget i 3Mo bärad, 5 mil S.V. från Jönköping.

Rådande jordmånen är sand. Nissafor$ jernbruk,

samt säteriet Bjer.wed äro bär belägna. Socknen

innehåller 11 hemman, med en befolkning af 440
personer på en areal af 18,075 tunnland, bvaraf

1,250 äro sjöar och kärr.

ttrenten, i Westergötbland, Elfsborgs län, Marks

härad och Örby socken, bar fordom varit en fast

Götbaribes gränsfästning mot förra Danska grän-

sen, så gammal, att konong Erik af Pommern, i

sin Jordabok, räknade den bland Sveriges slott och

län. Redan från år 1387 berättas riksrådet Al-

got Månsson, Sten Store den äldres farfader, åt

drottning Margaretha hafva upplåtit Öresten och

Öpensten med Marks och Kinds härader i Wester-

götbland. År 1434 ryckte Engelbrekt framför

detta fäste, och nödgade den der vistande Danske

kommendanten Jösse Laurentsson först att dagtin-

ga, och sedao att uppgifva fästningen, som då

strax t blef plundrad och afbränd. År 1449, då

konung Carl Knutsson red sin Eriksgata omkring

riket, befallte ban och fogade anstalt om, att Öre-

stens slott skulle ånyo uppbyggas ocb väl bemannas

mot konung Christian I, som hotade Sverige med

krig. Denna anstalt verkställdes år 1460 och de

nästföljande åren med sorgfälligbet af Sten Sture

den äldre, å konongens vägnar, så att öresten

åter blef en stark fästning. År 1470 kom konung

Christian med en stor krigsmakt utanför slottet

och belade det på alla sidor; men Sten Sture, ko-

nung Carl Knutssons systersson, angrep bonom
snart ocb slog honom ridderligeo på flykten, då

månge Tyske oeh Danske ädlingar follo, ocb ko-

nungen sjelf sårades. År 1502, vid Larsmessoti-

den, råkade detta fäste i händerna på dåvarande

Danske kronprinsen Christian, sedermera Christian

II, bvilken dervid visade stor grymhet med mord

och brand, samt ödelade fästningen. Likväl kom
den Svenske kommendanten Åke Hansson, jemte

större delen af sitt manskap, efter tappert mot-

stånd, med lifvet derifrån. Ovisst är, om Öresten

ifrån den tiden varit befäst; men så länge det var

befästadt, kallades det i den tidens skrifter, Cro-

nones Slott, ocb kringliggande landet kallades länge

Örestens tan År 1 582 gafs det af konong Johan

III till friberreskap åt Erik Gustafsson Stenbock;

men blef år 1682 åter till kronan redoceradt. Nu-
mera är det öfverste-boställe för Elfsborgs läns

infanteri-regemente.

Öresunds!*!* tullen. Uti äldre tider, och innan

folkrättens lagar blefvo gällande, var det vanligt,

att strandboeme vid segelbara strömmar eller sond

kräfde tall af dem, som på sådana vatten drefvo

handel. Denna afgift betraktades dels såsom en

vederbörlig skatt åt den, som egde vattendraget,

dels, ocb ännu oftare, såsom en lösepenoing att

derigenom befria sig från strandboarnes plundrin-

gar. Af denna dubbla anledning både äfven från

äldre tider tillbaka genomfarten i Öresund varit

belagd med en sådan tull, ocb emedan Seeland

städse varit Danska maktens bufvudsäte, samt dess-

utom bästa segelleden går utefter denna kust, så

betaltes afgiften åt Seelands konung. Huru saken

förböll sig för öfrigt i de äldsta tiderna, är nu-

mera icke så noga kåndt; men afgiften lärer bafva

varit blott en rosenobel för hvarje köl, lasten

deri inberäknad. Segelfarten på Öresund var också

den tiden ännu ganska obetydlig, ty Östersjöhan-

deln drefs nästan uteslutande af Dantzig, Stral-

sund, samt hufvudsakligen af Liibeck, bvilken sed-

na re stad på landvägen från ocb till Hamburg
bemtade söderns och utförde Nordens varor. Chri-

stian II ocb hans efterträdare uppmuntrade Hollän-

darnes östersjöbandel, förnämligast för att derige-

nom bryta Hansestädernas. Detta lyckades full-

komligt, och alltifrån den tiden blef Sondska tullen

betydligare, samt väckte uppmärksamhet och tvi-

ster. Kejsar Carl V, som då beberrskade Holland,

och konung Christian III i Danmark ingingo derföre

1544 i Spejer en öfverenskommelse, hvilken under

namn af Spejerska eller Borgondiska fördraget är

den första skriftliga urkund för Sundska tullen. Uti

densamma bestämdes, att för hvarje köl skulle be-

talas den dittills vanliga tullen. Nu påstodo Hol-

ländarna, att denna toll aldrig varit mera än en

rosenobel, men Christian deremot förklarade, att

några främmande stater icke hade rättighet att

inskränka hans makt öfver Danmarks strömmar, ty

såsom sådana ville han betrakta Sundet ocb Bäl-

ten. De handlande åter ville anse dem såsom all-

männa segelleder, på samma sätt som Engelska

kanalen och Gibraltarssund. Obetydligheten af

Sveriges handel gjorde, att denna fråga icke på
länge uppväckte någon oenighet. Det s>nes äfven

som Sverige af ålder åtnjutit tullfrihet i Sundet;

Del. IV. 54
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men det dröjde långe innan dithörande frågor

blefvo närmare bestämda. I Stettioska fördraget

år 1570 beviljade bada grannstaterna bvarandra

tallfri handel äfven genom Öresund, "såsom af ål-

der brukligt varit." Detta allmaona stadgande

kunde likval icke förebygga flera tvister, bvilka

gåfvo anledning till ett möte i Flscksjöbäck år

1580, bvilket synes bafva aflopit fruktlöst. Vid

ett nytt möte på samma ställe 1691 stadgades

ömsesidigt tullfri bandel med egna varor, afven

genom Sundet, men för främmande gods ocb dryc-

ker skulle dock betalas tull, så väl i Öresund till

Danmark, som ömsesidigt i hamnarna till laads-

berreo. Sålunda sammanblandades ännu den Öre-

snndska tullen med den vanliga ot- och införsel-

tullen. Närmare bestämningar bärom skedde först

efter 1611 års krig. Medan denna fejd varade,

både Christian IV, till Hollands stora barm, för-

dubblat tullen. För Gustaf II Aolf, som åsyftade

Svenska handelns nppbjelpande, blef det derföre

angeläget att beskydda sitt folk emot denna be-

skattning. Den Svenska seglatsen var, som sagdt

är, ännu så obetydlig, att konong Christian utan

olägenhet kunde lemna sitt bifall, ocb genom fre-

den i Knäröd 1613 medgafs åt Svenskaroe tull-

frihet, ntom för dryckesvaror, för hvilka de borde

erlägga lika afgift som Danskarne sjelfve. Härvid

för blef det tills Gustaf Adolf, genom Liflands ocb

Rigas eröfriog, väckte Danske konungens farhå-

gor. Redan år 1522 förbjöd deone sednare att

föra soldater eller krigsförråd geoom Öresond.

Förbudet gällde väl alla stater, men träffade för-

nämligast Sverige, som deo tiden anno bemtede

aina krigsförnödenheter från Holland. Man anförde

många klagomål, men allt förgäfves. Året derpå

blef det anno värre, ty nu började konung Chri-

stian att, tvärtemot fördraget, fordra tull af

Svenskarne. Han trodde att Gustaf Adolf, djupt

invecklad i Poblska kriget, skulle gifva efter;

men han bedrog sig. Häftiga tvister uppkomroo,

och Sverige gjorde stora ristningar. Konung Chri-

stian hade gerna velat göra detsamma; men Dan-

ska rådet vägrade medel bärtill. Gustaf Adolf

kom sjelf botande till gränsen, ocb Christian må-
ste gifva efter. Svenskarnes tullfrihet förnyades,

äfven för krigsförråder, dock skulle dessa se-

nare bos Dan*ke konungen bvarje gång anmälas.

Koouog Christian klagade emellertid häröfver, och

påstod, att om rådet följt bans förmaning ocb i

tid rostat, skulle saken bafva fått ett annat slut.

Härefter fortgingo några år i stillhet; men 1635

klagade Svenskarne ånyo öfver intrång, Danskarna

der*mot öfver falska sjöpass, och 163?, dä Sven-

skarne voro i Tyskland som hårdast ansatte, ja, i

en nästan förtviflad belägenhet, började konong

Christian att åter förbjuda krigsvarors förande

genom Soudet, samt att fordra det alla Svenska

skepp skulle för Kronenborgs slott stryka flagg.

Förbudet mot krigsvaror syftade egentligen mot

Sveriges handel. Genom förmyndareregeringens om-
sorger ocb Ludvig De Geers duglighet hade nemli-

gen Svenska slöjderna stigit till en förut okänd höjd.

Krut, harnesk, värjor, kanoner, gevär, m. m.,

bvilka man förut måst köpa utifrån, tillverkaoss

nn inom Jandet, och detta icke blott till eget ba-

hof, otan äfven till betydlig försäljning. Chri-

stian IV, som, efaoro med mindre framgång, lika-

ledes sökt nppbjelpa Danmarks bandel, såg med

afnnd Sveriges växande handelsrörelse, och med

farhåga de krafter, som deraf alstrades. Hsa be-

slöt då att öka tullen, ock genom allabanda ölä-

genheter skada deo Svenska handeln. Han ville

på detta sätt vinaa flera afsigter. Tullen ökade

hans inkomster betydligt, och var så mycket kär-

komnare, som den tillföll hans enskilda kungliga

kassa, och ej stod under rådets oppsigt. Det på

sådant sätt utöfvade väldet öfver Snodet, ökade

äfven hans nerskärasnseende såsom regeat. Gesom

deo tilltagande tullen, kunde nan hindra eller kan-

ske tillintetgöra Sveriges växande välståad, ech

sålunda från den sidan trygga Danmark, otao att

beböfva inlåta sig i ett vådligt krig, och otao stt

med sina motsträfvige råder nödgas ooderhaadla

om krigsgärder. År 1639 höjde Christian åter-

igen tullen, och det till i medeltal 30 procent af

varornas värde; på några Svenska skepp, hvilka

ej ströko flagg, lät han från Helsingör skjeta

skarpt. Emedan Danske kooongen förbjudit fri

utförsel af krut, började Svenskarne utföra sal-

peter i stället. Nu förbjöd han äfven denna vart.

Fartygen undersöktes på det nogaste i Helsingör,

ocb blefvo af den ringaste anledning återförda till

Köpenhamn, der så väl de tillåtna, som de egen-

mäktigt förbjudna varorna måste åter nrlastas,

handelsmännen buttlades, samt om de slutligen fri-

kändes ocb släpptes, skedde detta stundom ej förr,

än kela Svenska handelsflottan afgått, då skeppet,

af fruktan för kapare, icke vågade sig ensamt ot

på ha fvet. I spetseo för tulluppsyoingen uti Hel-

singör både Christian förordnar en bank ratterad

köpman frön Götbeborg, en förrymd borgmästare

från Westervik, ocb eo f. d. oppsyoingsman vid

Svenska tolleo utanför Danzig, men der ifrån rymd

för försnillning; allt män, hvilka noga kände han-

delsvägarna, hatade Sverige, samt iakttogo hverje

tillfälle att visa sin ovilja. Den, som vädjade från

dessas domslut, blef hänvisad till öfvor-tu IIrattes

i Köpenhamn, hvars ordförande var konnngeas

måg, den beryktade Korfitz Ulfeld, ea öfver-

modig, hetsig ocb mot Sverige då gaoska fieodt-

ligt sinnad man. Holland erbjöd Sverige att genen

väpnadt förbund afvärja sådant öfvervåW; mea

Svenska regeringen vägrade. "För några tusende

riksdaler konde man ej störta fäderneslandet i ett

nytt och vådligt krig." Man beslöt att i köflige

ordalag negära grannsämja, samt att oti Sverige

bemöta alla Danskar utmärkt väl, och icke gif"

dem någon anledning till missnöje, men att för

öfrigt tiga stilla, samt tåla både skada ocb skymf,

så framt det ej ginge fäderneslandet allt för sära.

År 16i0 höjde Christian återigen tallen, så att t

ex. för en cent ner salpeter, som kostade 16 frdr,

måste det betalas 14 R:dr i tnll. Detta fertfs-

rande och slltjemt ökade prejeri hade i hög grad

retat Svenskarnes sinnen, så att när Hollåaderee

vid donna tid erbjödo ett motförboad, detta genast
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antogs. Svenskarna voro väl looa berättigade till

tullfrihet; men år 1641 begynte Christine att tangt

beskatta alla haedelsfartyg från Estland ocb Lifland,

oader föregifvande, att dessa iokrä letade landskap

icke voro berättigade till samma tullfrihet. Sven-

skarae klagade bäröfver, men fiogo afslag; då de

besvärade sig öfver förayadt våld och prejeri i

Soodet, ställde Christian sig okunnig derom. År
1642 växte ölägenheterna. Tullen på trädvaror

böjdes till balfva värdet, ocb Svenska handeln

hnttlades på ett odrägligt sätt. Skepp, som re-

dan i Helsingör erlagt tull ocb fått fribref, fördes

ej sällan tillbaka till Köpenhamn, der de tvungos

att återigen lasta or, bvarvid kistor uppbrötos,

varor kringkastades och borttogos, stundom utan,

stundom af ringa anledning. År 1643 blefvo

dryckesvaror, hvilka alltsedan fördraget 1624 va-

rit fria, belagda med tull i Sundet. Sverige be-

slöt ännn en gång att "tiga och lida;
11 men då

aaart ställningen blef alltmera betänklig, väcktes

ändtligen på allvar fråga om att genast börja

kriget, ocb detta blef i rådet enhälligt beslotadt.

Uti fredsslutet i Brömsebro år 1645 erhöll Sve-

rige för sig och samtliga underlydande landskap

fullkomlig tullfrihet uti Öresund för alla slags va-

ror, ocb detta både vid in- och utförsel. Genom
freden i Roeskilde 1658 stadgades ytterligare, att

vid genomfarten af så väl Öresund som Bälten,

skulle alla Svenska fartyg vara helt ocb hållet

fria från tullafgifter, undersökningar ocb uppehåll,

endast de visade lagliga sjöpass. Samma fördel

skulle åtnjutas för varor, son tillhörde Svenskar,

äfven om de kommo på främmande skepp. Länge
fick dock icke Sverige vara i åtnjutande af denna

företrädesrättighet. Genom den fred, som efter

Carl Xll:s olyckliga krig den 3 Juli år 1720 på
Fredriksborgs slott, under Frankrikes ocb Eng-
lands bemedling, afslöts med Danmark, nödgades

Sverige helt ocb hållet afstå från tullfriheten i

Öresund och Bältena, och alltsedan har Öresundska

tullen fortfarit att trycka vår Svenska bände) och

sjöfart, icke endast genom de i sig sjelf temligen

dryga afgifterna, utan ock förmedelst de uppehåll

och ölägenheter af flera slag, som med deras ut-

görande ständigt äro förenade,

ttreiundi slag» Sjöslaget i öresond år 1427,
en af de få någorlunda hederliga krigsförrättningar,

som blefvo utförda af nordens folk under den

svage Erik XHI:s af Pommern regering, vanns väl

bnfvudsakligen af Danskarne, men äfven Svenskar

deltogo deri, ocb den gemensamma nordiska flot-

tan hade till stor del blifvit utpressad kort förot

från Sverige. Grefve Renrik af Holstein både

belägrat Flensborg, men midsommarsaftonen blifvit

dödligen sårad, bvarefter belägringen upphäfdes.

Danskarne fiogo då tillfälle att vända sig till en

annan sida, som hotades af en ännu större fara.'

Hansestädernas flottor hade alltifrån vårens början

svärmat ikring de Danska öarna, samt hemsökt

flera af dem med plundring och ödeläggelse. Mot
slutet af Joli afsändes den Hanseatiska flottan, för

att konvojera en större bandelsflotta, hvilken då

ankom från Nordsjön. Konung Eriks flotta vågade

vid detta tillfälle uppträda i Sundet, der den ge-

nast angreps af de Hanseatiska örlegsskeppen ; men
Löbeckarnes amiral lärer bafva gått något för

hastigt tillväga, bvarföre den del af flotten, som
ban anförde, snart nog jagades på flykten, h var-

emot Hamburgarnes fartyg blefvo omringade af en

öfverlägsen styrka, samt till en stor del tagna

och förda såsom segerbyten till Köpenhamn. Några
timmar efter denna förrättning ankom den väntade

handelsflottan til) Öresund, då slaget förnyades,

och varade till långt in på natten, bvarvid de

Danske väl förlorade omkring tusen man, men def-

emot eröfrade trettio, eller enligt en annan upp-

gift ända till sextiofyra stora handelsfartyg med
ganska dyrbara laddningar. — År 1658 höll Sven-

ska flottan en märklig sjödrabbning uti Öresund

med Holländarnes, Europas då för tiden mäktiga-

ste sjöfarande nations flotta, hvilken, under amf-

ralen Opdem, samt vice-amiralerne Witteson och

Floris, hade uthipit till att undsätta de af Carl X
Gustaf bårdt betryckte Danskarne. Den 22 Oktober

anlände Holländska flottan till en norr om Öresurid

varande sandbank vid namn Lappen, bva rest den

blef för motvind i sex dagar stillaliggande. Vid

underrättelsen om bennes ankomst skyndade ko-

nung Carl Gustaf genast till Helsingör. Riksami-

ralen Wrangel ville att Svenska flottan skulle be-

gagna den gynnande vinden, för att segla ur sun-

det och angripa Holländarne. I början gillade

Carl Gustaf denna plan; men snart uppstodo bär-

vid åtskilliga betänkligheter; någon krigsförklaring

var ännu icke å någondera sidan afgifveo, och

konuog Carl Gustaf ville icke belasta sig med fö-

rebråelsen af ännu ett fredsbrott; dessutom ansåg

ban, i händelse af strid, den smalaste delen af

sundet vara för Svenska flottan förmånligast, ty

det trånga farvattnet skulle hindra Holländarne

ifrån att draga nytta af deras större skicklighet i

seglatsen, b varförutan de tvenne fästningarna Kro-
nenborg ocb Helsingborg skulle kunna från bvar

sin sida oroa fienden ocb lemna skydd åt egna

fartyg. Detta blef också beslutad! , oaktadt Wran-

gels alla motsägelser. Svenska flottan stannade

väntande vid Helsingör. Konongen red sjelf hvarje

dag utefter Seelands norra kust, betraktade den

utanfore liggande Holländska flottan, räknade dess

fartyg, ocb hoppades alltjemt, att någon fredlig

underhandlare skulle derifrån anlända; men fåfängt,

och denna betydelsefulla tystnad bådade kommande
strider. I afvaktan på en dylik, lagades Svenska

flottan i ordning. Den låg vid Helsingör, och ut-

gjorde 45 fartyg, under riksamiralen WrangeF,
samt amiralerne Clas Bjelkeostjerna och Henrik

Gerdtsson. En afdelning, bestående af 8 skepp,

under Gustaf Wrangel, stod bakom ön Hven. Ko-
nungen befallte sitt folk, att under den kommande
striden söka, så mycket som möjligt vore, att

äntra, på det Svenskarnes tapperbet och vana vid

bandgemäng måtte få tillfälle att göra sig gäl-

lande, och riksamiralen tillkännagaf, att bvar ocb
en, som hos sig kände någon fruktan, skulle kunna

i tid få draga sig undan den blodiga leken. Efter

dessa förberedelser afvaktade man fiendens an-
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komst. I väntan på det stora sällsynta skådespe-

let, samlade sig på Kronenborgs slott konungen

med sin syster Maria Eafrosina, drottningen med
sin broder, den unge hertigen af Holslein, samt

bofvets alla förnämste herrar och fruntimmer. Den

29 Oktober klockan 3 om morgonen sprang vin-

den öfver till nordan, ocb genast lyfte Holländska

flottan sina ankare och styrde mot sundet. Främst

Witteson med 11 örlogsfartyg, sedan Opdam sjelf

med 13, och derpå Floris med ti; bakefter följde

en stor skara fraktskepp ocb förrå dsfartyg. Just

i dagningen säg inan vid Kronenborg de botande

seglen komma framsimmande ur höstmorgonens

sent skingrade skuggor. Genast var allt i ordning

till fiendens emottagande. Konungen gick upp på

vallarna framför Kronenborg, för att derifrån be-

trakta och sjelf leda striden. Uti slottets fönster

stod drottningen med sitt sällskap ocb sitt bof,

med blickarna under bäfvan rigtade mot de kom-
mande fienderne. En stund efter solens uppgång

hade Holländska flottan hunnit Kronenborg, dock

utan att på vanligt sätt belsa fästningen, ocb kl. 8

voro de främsta skeppen midt framför slottet. Carl

Gustaf lät då afskjuta två lösa skott såsom belsning;

men Holländarne svarade ej. Nu affyrade han med
egen band en emot fienden riktad skarpladdad kanon.

Detta var första skottet, men det följdes i ögon-

blicket af alla Kronenborgs och Helsingborgs ka-

noner, och på denna belsning svarade Holländarne

likaledes med skarpa skott. Drabbningen var bör-

jad, ocb i samma ögonblick styrde Svenska flot-

tan, gynnad af strömmen, fram emot fienden.

Wrangel med sitt amiralskepp Victoria var en bland

de förste. Han boll rakt på Wittesons fartyg,

Brederode, och gaf det ett så starkt lag, att

Holländarne vacklade dervid. Wrangel styrde ho-

nom då närmare på lifvet, i afsigt alt äntra, ocb

både redan kommit så nära, att bans folk begynte

med fördel använda musköterna; men Brederode

vände då undan, ocb just i samma ögonblick kom
Opdam sjelf sin vice-amira) till bjelp, så att

Wrangel måste vända sig emot denne nye fiende.

Svenske vice-amiralen Bjelkenstjerna satte deremot

med fyra fartyg efter Witteson, sköt honom red-

lös, dref honom på grund, äntrade derpå samt

nedhögg eller tillfångatog hela besättningen. Wit-
teson var en gammal pröfvad sjöbjelte, som i

tjugo år fört Holländska flottor, ocb deltagit i

femton strider. Också nu försvarade ban sig med
ihärdig tapperbet, så att ban, utmattad af sår,

slutligen stående på knä förde värjan. Två Sven-

ske soldater bådo bonom ändtligen gifva sig fån-

gen. "Nej," svarade den gamle hjelten, "i trettio

år bar jag burit svärdet för mitt fädernesland, ocb

skall jag nu aflemna detsamma, så må det åtmin-

stone ske till en officer." Tveone kaptener fram-

kommo då ocb emottogo värjan; men inom några

ögonblick derefter dog bjelten af sina sår. Emel-

lertid vände sig Wrangel emot den nye fienden,

sjelfve Holländske öfver-amiralen Opdam. Denne
var så angripen af gikt, att ban ej knnde stå,

ntan måste under hela slaget bl i fva sittande i en

läodstolj men denna stol lät ban ställa öfverst på

däcket, så att ban kunde derifrån se och ordna

allt. Han vexlade nu lag på lag med Wrangel,
så att å ömse sidor skeppen blefvo sönderborrade

ocb tågen afslitna. Wrangel styrde närmare, för

att äntra, och hade redan i sådan afsigt öppnat

musköttelden, då ban blef omringad och angripen

af sex andra Holländska skepp, mot bvilka alla

han med utomordentlig tapperhet försvarade sig

ensam i trefjerdedels timme, tills ändtligen Bjel-

kenstjerna med några andra Svenska fartyg lycka-

des att emot vinden framtränga sin amiral till

bjelp. Dennes fartyg var dock nu så illa handte-

radt ocb rodret så sönderskjutet, att han måste

föra skeppet undan till Helsingör, och sedermera

kunde han sjelf, för den starka sjögångens sknll

,

icke komma ut på något annat örlogsskepp, ehuru

ban med yttersta häftighet åstundade sådant. Äfven

Bjelkenstjerna hade i denna andra strid blifvit så

illa bandterad, att han måste söka stranden. Tren-

ne af de andra Svenska skeppen ansatte noder

tiden Opdam så bårdt, att dennes fartyg blef nä-

stan oanvändbart, dock räddades ban af några

andra Holländska skepp, bvilka skyndade till bjelp,

ocb sköto det ena Svenska skeppet i sank. öfver-

allt fördes striden med största häftighet, ocb den

blef så mycket mera blodig, som alla skeppea

voro sammaoträngda inom den trånga ytan af sun-

dets smalaste del. Emellertid både man märkt,

att när Holländska skeppen seglade midt i far-

vattnet, kunde kanonerna bvarken från Kronenborg

eller Helsingborg göra dem någon synnerlig skada.

Dessutom hade redan i stridens första början Wit-

teson, genom ett lag af bredsidao, bortskrämt en

hop Svenskar från de nedersta batterierna vid Hel-

singborg, så att dessas kanoner blefvo alldeles

overksamma. Nämnda omständighet, jemte den

för fienden högst gynnande, men för Svenskarne

lika ofördelaktiga vinden, gjorde det till en omöj-

lighet för de sednare att hindra de förras fram-

trängande. Redan under sjelfva slaget seglade

Holländska lastdragareskeppen genom soodet, och

straxt efter middagen hade äfven örlogsflottan

framträngt. Man väntade nu, att Gustaf Wrangel

skulle med sina vid ön Hven förlagda fartyg an-

gripa de skadade ocb i oordning varande Holläo-

darne; men bao underlät detta, vare sig af frak-

tan eller obeslutsambet, ocb ådrog sig derigeoom

ett bittert tadel af både samtid och efterverld.

Holländarne hade vunnit sitt mål, nemligen en

öppen väg till Köpenhamns undsättning. Båda

partierna förklarade sig bafva vunnit segern, och

uppgåfvo fiendens förlust större än sin egen. Det

synes dock temligeo afgjordt, att Svenskarna lidit

mest. Någre angifva deras förlust ända till 6

eller ? fartyg. Riksamiralen Wrangel var sjelf

så missnöjd ocb ledsen öfver utgången, att ko-

nungen i egen person måste besöka och trösta

honom. Säkert är, att striden varit ytterst hård-

nackad. Den varade från klockan 8 om morgo-

nen till klockan 2 eftermiddagen. Båda öfver-ami-

ralerne Wrangels ocb Opdams skepp voro mycket

skadade. Af Svenske vice-amiralerne blef Gerdts-

son sårad, ocb Bjelkenstjerna tvungen att med
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sönderskjutet fartyg söka stranden. Båda de Hol-

ländske vice- amiralerna Floris ocb Witteson föl lo.
nVi bafva," sade Holländarna, "visserligen fäktat

emot både Torkar, Spaniorer ocb Engelsmän, men
aldrig förr varit ute för en sådan strid, ty Sven-

skame slåss icke på elt resonabelt sätt, otan det

gäller lifvet i bvart enda ögonblick."

ttrgeliiier (Mytb ) var den äldste af alla jättar,

Rimtussarnes ättefader. Hans son var Tbrudgel-

mer, och dennes son Bergelmer, bvilken, då jät-

tarne fördränktes i Ymers blod, räddade sig och

sin bo stra i en liten båt; kan sålunda anses för

Rimtossarnes andre stamfader. Eddan låter förstå,

att Örgelmer är densamme som Ymer.
ttrgryte, med Carl Johans ocb Nya Varfs för-

samling, en socken i Säfvedals bärad, omgifver

staden Götbeborg i söder och öster, samt tillhör 2

kl. reg. Jordmånen är i allmänhet bördig, och

består mestadels af god mylla; på skog är brist.

Flera här belägna hemman egas af förmögne bor-

gare i Götbeborg. De betydligaste gårdarna äro:

Sd/venäs, 1 mtl. säteri, det enda i socknen; Har-
tandet, ett länderi; Jakobsdal; Frentorp, I mtl.;

Boö med Banangen och Margretelund; Stora Torp\

KälUorp; Skar ocb Härtalund. Vid Randängen,

T^ mil från Götbeborg, anföllos Danskarne år 1645
af Svenskarne, under befäl af Harald Stake, och

nödgades då i bast öfverföra sina trupper till Hi-

singen. I socknen ligger åfven hallebäcks eller

Gusta/s kalla
, \ mil från staden i en sandbacke,

bvarest på stadens bekostnad en vattenledning an-

lades år 1793 af Hr Blackwood från Skottland,

bvarigenom Götbeborg försågs med godt vatten

från 3:ne allmänna vattentappningsställen, nemligen

vid Kungsporten, domkyrkan ocb stora torget; en

marmorsten med inskrift bevittnar, att konung
Gustaf III besökt källan ocb gifvit den sitt namn.

Nära denna källa, mellan tvenne bergsbollar, fin-

nes en grift, som ofvanpå är betäckt med flera

gråstensbällar, ocb al allmogen i orten fått namn
af Jättekonungens graf; någre bafva trott , att den-

na grift skall vara ett minne efter konung Reg-
vald Knapböfde, som år 1135 blef ihjälslagen.

Socknen eger gemensam kyrka med Carl Johans

församling, nybyggd af slen ocb invigd år 1829.

Tillsammans med annexet innehåller socknen 20

1

hemman. Inbyggarnes antal utgör 1,357. Adr.

Götbeborg.

örja, annex till Wadensjö, är beläget vid bafvet,

i Rönnebergs bärad, j- mil O.N.O. från Landskrona.

Marken är jemn, och jordmånen består mest af

lera, ondantagandes vid sjökanten, der qvicksand

är rådande. Socknen innehåller 17 ^ mtl., med
515 inbyggare på en areal af 1,967 toonl.

Orkel]unga * med Rya, en socken i Norra Åsbo
bärad, är belägen 3| mil Ö. från Engelholm, och

tillhör 3 kl. reg. Marken är bergaktig ocb ojemn,

jordmånen sandig, men skog finnes. I socknen

ligger säteriet Letckesholm, om 5 mtl., med god
tillgång på J8gt ocb fiske, godt molbete, qvarnar

m. m. Socknen innehåller 39^- hemman, med 2,635
inbyggare på en areal af 37,260 tonniand, bvaraf

1,225 äro sjöar och kärr. Adr. Engelholm.

ttrkenedt annex till Glimåkra, är beläget i östra

Göinge bärad, 5 mil N.N.O. från Christianstad.

Marken är bergaktig och steoblandad; men på skog

af bok, ek, furu ocb gran är god tillgång. Flera

parker äro fridlysta till mastspiror. Snappbane-

kriget år 1676 rasade här vildt, så att nästan

alla byar ocb gårdar i socknen då blefvo upp-

brända. Socknen innehåller 33 £ hemman, med

3,365 inbyggare på en areal af 48,164 tunnland,

bvaraf 2,050 äro sjöar och kärr.

ttrlogsflottan* Sveriges hela örlogsflotta räknar

10 linjeskepp, 9 fregatter, 4 korvetter, 3 brig-

gar, 5 skonertar, 2 ångfartyg, 92 kanonslupar,

20 däckade kanonslupar, 123 kanonjollar ocb 8

mörsarefartyg, jemte ett erforderligt antal chefs-

och sjukfartyg. Exerciskostoaden för ett linje-

skepp nppgår per månad till omkring 10,000 R:dr;

för en fregatt 5,000; en korvett 2,500; och en

brigg 2,000. Tjogofyra kanonjollar kosta må-
natligen onder exercistiden 9,000 R:dr, 12 kanon-

slopar 8,700, ett brigad-cbefsfartyg 500, ocb ett

sjukfartyg 300. Byggnadskostnaden för ett 100

kanonskepp af ek belöper sig til) 800,000 R:dr

banko, samt det årliga underhållet af samma skepp

till 33,000 R:dr; ett 74 kanonskepp till 500,000

R:dr, ocb underhållet till 20,000 R:dr; en 48 ka-

nonfregatt till 370,000 R:dr, ocb underhållet till

15,000 R:dr; ett 200 hästkrafters ångfartyg till

240,000 R:dr, ocb underhållet till 11,000 R:dr.

Byggnadskostnaden för en kanonslop med bombka-
non utgör 11,000 R:dr, ocb årliga underhållet

230 R:dr; för en kanonjolle med en 24-?? kanon

4,800 R:dr, och underhållet 100 R:dr; samt för

en däckad kanonslop 35,000 R:dr, och underhål-

let 1,300 R:dr. Ett 84 kanonskepp fordrar 700
mans besättning; en 48 kanonfregatt 400; en däc-

kad kanonslup 58; en vanlig kanonslup 60, en

kanonjolle 21; ocb ett ångfartyg oro 200 hästars

kraft 132 man. Den redan förut hos de flesta

temligen stadgade öfvertygeheo, att underhållandet

af en talrik örlogsflotta öfverstiger våra tillgån-

gångar, ocb till nyttan icke svarar emot de dryga

kostnaderna, har under loppet af de senaste riks-

dagarna fått en alltjemt ökad styrka genom de

många ocb upplysande stridsskrifter, som ofver

detta vigtiga ämne utkommit/ Att slösa sina kraf-

ter på tillskapandet af ett vapen, som i nödens stund

icke förmår mäta sig med de fienders, af bvilka

Sverige bar mest att frukta, synes icke vara än-

damålsenligt. Det Sverige deremot både kan och

bör ega, är en talrik ocb väl iorättad skärgårds-

flotta; bärtill räcka våra tillgångar fullkomligt.

Hon tyckes äfven vara mera lämpad efter vårt

lynne, ocb framför allt efter vår vidlyftiga skär-

gård, samt våra stora insjöar, äfvensom bon icke

fordrar en så långvarig öfning, för att med skick-

lighet kunna manövrera, som de stora rangskep-

pen; icke heller är hvarken hennes tillskapande

eller underhåll så dyrbart som de stora skeppens.

Väl bar Sverige uti sina förträffliga dockor i Carls -

krona ett ypperligt tillfälle att bygga ocb bevara

sina örlogsskepp; men så stora ombvälfningar före-

gå i alla grenar af den allmänna hushållningen,
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att bvad sort för femtio år tillbaka var fullkom-

Hgen svarande emot ändamålet, numera icke dr

det; föréfrigt kan Sverige aldrig komma att Bad-

vara ett visst antal fregatter, så att de sköna

dockorna alltid skola fortfara att vara gagnetiga.

Ett stort ocb vigtigt steg, till beredande af de

förändringar, som omständigheterna påkalla i af-

seende på sjöförsvarets förbättring, har å rege-

ringens sida blifvit taget år 1824, då den s. k.

stora ocb lilla flottan sammanslogos till en enda

korps, fördelad på trenne stationer, nemligen

Carlskrooa, Stockbolm och Götbeborg. Härigenom

har styrelsen vunnit fria händer att rigla sin upp-

märksamhet åt bvilketdera hållet hon behagar,

antingen på utvidgandet ocb förbättrandet af ée

stora eller små fartygens antal ocb beskaffenhet,

utan att behöfva alltför mycket befara någon ja-

tou«ie de metiér emellan de underordnade befal-

bafvarhe.

ttrn (Aqvila). Deana fogel bar stark, läng, rät,

endast i spetsen krökt näbb, snedt ovala näsbor-

rar, fjäderbetäckt bofvud, mycket starka ben,

långa ocb breda vingar. Han är den starkasto af

alla roffoglar, griper med klorna lefvande rof och

bär dem till sina nngar, samt kastar sig i nödfall

äfven på kadaver. De utgöra tvenne bnfvudklas-

ser: Lanätörnar, som hafvudsaktigen lefva af dägg-

djur och större fbglar, samt Hafåörnar , som mest

nära sig af fiskar. Landtörnen vistas i vilda

trakter bland skogar och berg, serdeles i norra

delen af Skandinavien, och ströfvar om vintern ned

på slättlanden. Han bygger sitt bo i höga träd

eller på bergspetsar, ocb lefver endast af varmblo-

diga djur, däggdjur ocb foglar, bvilka han ofta

fångar i flygten. Den mest bekanta landtörn är

Kungsörnen (Faloo fulvus), som bar bufvud och

bals ofvantiil bruogula, inunder svarta, samt krop-

pen ofvantill mörkbrun, under svartsktig, håller i

längd 3 fot och deröfver, samt i viogbredd något

öfver 7 fot. Inom Skandinavien förekommer han

isynnerhet i Norriges fjelltrekter, samt i Lapp-

lands berg ocb skogar; endast om hösten och vin-

tern synes han någon gång i Skånes slättbygder.

Han är i hög grad modig, grym och glupsk, och

bar utmärkt starka, krökta ocb spetsiga vapen i

näbb ocb klor. Han har skarp syn, ocb flyger

högst af alla foglar, bvarföre han af forntidens

folk kallades bimmeleas fogel, eller Jupiters bod-

bärare. Harar, räfvar, lamm, unga kalfvar eller

getter, samt äfven hjortar ocb renar, jemte fog-

lar af alla slag, utgöra baos föda; dock förmår

han ej att böja sig från marken med ett rof af

någon betydlig tyngd, emedan vingarna äro för

långa i förhållande till haas ben. Då det dödade

rofvet är stort, förtär ban derföre på stallet så

mycket han förmår, ocb afhugger sedan stora

stycken, bvilka ban sedan förer till sitt oaste.

Hvarje morgon uppkastar ban de bollar af bår ocb

fjädrar, som samlat sig i hans mage, ocb rensar

derigenom kräfvan. Hans näste är nära 3 alnar i

genomskärning, och ban plägar hopfläta det af

tort ris och käppar, betäckta med ljung och rör.

* Mas påstår ock, att små barn af kaogsörnen nå-

gonging blifvit bortförda genom luften; men dessa

berättelser torde ej vara fällt tillförlitliga. På

vissa trakter skola fattigt folk veta draga fördel

af de örnnästen, som finnas i deras grannskap, på

det sätt, att de dagligen besöka dem då örnaret

äro på jagt, och borttaga det färska villebråd,

som föräldrarna fört till sina nngar. — Ha[»örnen

skrijer sig från landtörnen genom sina länga tken-

kelfjädrar ocb blott till hälften fjäderklådds tar-

ser, samt uppehåller sig helst nära stränderna af

insjöar, floder eller bafvet, der ban ofta ses sitta

på klippor eller stora stenar oeb Iora på rof. Om
vintern visar sig den vanliga bafsornen ej sällan

vid södra Sveriges bafskoster; men träffas om som-

maren oftare i beJföBs nordligare trakter, äada

inom polcirkeln. Han synes vara mindre modig

ocb liflig äo landtörnen; men uppvådrar kadaver

på ett otroligt afståod, och skyndar då att på

dem hålla måltid. I fångenskapen blir ban lätt

tam, serdeles om han som unge oppfödes. Haas

vanligaste föda utgöres af fiskar ocb vattenfoglar;

meo äfven lamm, bårar och grisar bl i fva ofta baos

rof. Honan lägger i början af April månad 2 till

3 bvita ngg^ af bvilka dock sällan mer än 2 st-

kläckas.

éinsehufvad , •lof, son af borgmästaren i Ny-

lödese, Haos Andersson, föddes i Januari roåasi

år 1600 Då hans fädernestad i kooung Gustaf

Adolfs tid blifvit afbränd af Danskarne, flyttade

dess flesta invånare öfver till Alingsås, bvartfter

den unge Olof Hansson med mycken framgång id-

kade sina studier i Rostock, till dess han anställ-

des, först uti hertig Johans af Östergöthland kae-

sli, och sedan år 1619 uti konungens kansli, der

ban tjenstgjorde till år 1624. Som han egde eo

serdeles skicklighet uti ritning och teckning, samt

äfven visade synnerlig fallenhet för ingeniör-veten-

skapen, sattes han af konung Gustaf Adolf i lära

hos den berömde Anders Boreus, b varefter ban år

1625 förordnades till ingenjör. Åtföljde i sådaa

egenskap konungen på det Lifländska fälttåget ocb

nti kriget med Preussen, bvarunder ban förvärfvade

sig Gustaf Adolfs synnerliga bevågenhet. Vid Ty-

ska krigets utbrott år 1630 var han äfven konun-

gen följaktig till Tyskland, då redan utnämnd till

general-qvartermästare, samt försäkrad om adel-

skap , hvarmed ban dock icke hugnades förr än år

1635, uppå rikskansleren Axel Oxenstjernas särskil-

da intyg om hans stora skicklighet och många gjor-

da trogna tjenster. Efter konungens död tjente baa

först vid den armé, som stod under befäl otaf

hertig Bernbard af Sacbsen Weimar, ocb när derna

bär sedermera skingrades, kom ban under fältmar-

skalken Knipbausens kommando uti Westfalen. Är

1634 förordoades ban att fara till Lifland, för att

der bese fästningsverken ocb bestyra om deras for-

bättrande, samt följande året till Ingermanland och

Finland i samma ändamål. Med fältmarskalken

Lenoart Torstenson gick ban sedan tillbaka till

Tyskland, oeb gjorde der tjeost till år 1636, da

ban med rikskansleren reste öfver till Sverige, ocb

pä flera ställen besörjde om nödiga förbättringar

af rikets fästniogar, serdeles vid Kalmar, Jookö-
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ping och Götheborg. Sistnämnda stad bef&stade han,

lemnaode således bår ett värdigt miooe af sio skick-

lighet uti fortifikations-vetenskapen. Såsom åsyna

vittne, har han aftagit de flesta af Svenskarnes

drabbningar och belägriogar änder början af Tyska

kriget. Nästan ingen trakt, intet något märkligare

ställe fanns, der han varit nnder siaa utrikes re-

sor, som han icke noggrannt aftecknat med alla

dess lägenheter. Äfven låt ban utgifva en vacker

och fallständig karta öfver hela Mark-Brandenbarg.

Inom Sverige afritade ban likaledes med omsorgs-

fall noggrannhet de flesta rikets landskap, serde-

les de mot gränserna belägna
,
jemte samtliga dit—

börande skärgårdar, bolmar ocb hamnar. Då ban

1664 begifvit sig med fältmarskalken Gustaf Horn

till lägret i Skåne, afled baa der utanför Malmö
den 27 Augusti samma år, högeligen saknad. Hans

lik ledsagades med militärisk honnör från lägret

till Landskrona, och derifrån upp till Upland, då

nnder bela vägen den utmärkelsen bevisades ho-

nom, att styckeskott aflossades vid alla fästningar,

der hans döda kropp förbifördes. Hans adliga ätt

utgick med sonen, kapten-löjtnanten Axel örne-

hufvod till Heljö, hvilken dog ogift år 1678.

dkrnekloii, Pehr» före sitt adlande kallad än

Larsson, än Alebech, var son af en kyrkoherde

Lars i Tådene uti Westergötbland. Sedan han

länge tjenstgjort såsom kanslist vid hof-kansliet,

förordnades han till slotts-sekreterare i Narva,

hvarefter ban befordrades till assessor i Dorpts

hofrätt. Slutligen blef han år 1637 utnämnd till

underståthållare i Narva, hvilket han var till sin

död år 1653. Dennes son,

ttrneklou, Pehr, född på 1630-talet, ingick,

efter idkade stadier vid akademien i Dorpt, år 1650
såsom simpel ryttare vid öfverste Otto Welliagks

regemente, samt befordrades sedan 1655 till kor-

nett, 1656 til) kapten-löjtnant, samt kapten ocb

ingeniör, och 1657 till general-adjutant vid infan-

teriet. Året derpå blef han major vid ett West-
götba-regemente till fot, samt förordaades 1660
till kommendant i Damin, ocb 1668 i Neuferskans.

Utnämndes 1673 till öfverste- löjtnant vid Dalre-

gementet, ocb 1675 till öfverste för Tremäonin-

garne i Helsingland, ocb tillika general-qvarter-

mästare- löjteant vid den i Jemtlaad varande ar-

méfördelningen. Förordnades 1677 till kommendant
i Lund, ocb straxt derpå thi öfverste för Söder-

manlands regemente, samt kommendant i Halmstad.

Under sin krigstjenstgöring utmärkte ban sig fördel-

aktigt vid flera tillfällen. Bivi*tade åren 1655 och

1656 fälttåget i Pohlen ocb Lithauen, och 1659
stormningen af Köpenhamn, då han blef skjuten

genom bögra låret. Samma år bemäktigade ban

sig under Jutland 5 Danska skepp, bvarefter ban

landsteg med 200 knektar och 50 båtsmän, intog

tvenne blockbus, dref på flykten eo fiendtlig styrka

af 500 man, samt tog ocb uppbrände öfver 100
Daoska transport- fartyg, indref brandskatt, ocb

gjorde ett stort antal fångar. Samma år sändes

ban till Pommern och Stettin, då ban stormade

ocb intog Svinde skans, nedhögg 120 fiender och

tog 30 till fånga, bvarpå ban for uppför Oder-

strömmen, utan någon mans förlust, samt sedao i

14 veckor uthärdade Stetttos belägring. År 1675
gjorde ban fälttåget i Jemtlaad, samt var 1676
med i slaget vid Lund, der uti andra träffniugen,

på eftermiddagen, nästan bela återstoden af bans

regemente, som blott bestod af 64 man, blef ned-

huggen, jemte största delen af officerarne, och

ban sjelf illa sårad. Vid slutet af samma år del-

tog ban nti eröfringen af Helsingborg; bivistade

sedao 1678 års sjötåg, samt belägringen af Bo-

hus fästning det följande året. Det var dock icke

endast genom krigsbragder, som Örneklou gjorde

sig namnkunnig, ban uppträdde äfven som förfat-

tare med ett arbete af följande storståtliga titel:

*Thestrum Sviogotkicum ," eller
"
Himlapostens opp-

skaltande och opptonande Svia och Götha konunga-

bedrifter
}
så ock hjeUemodiga dater med deras inrikes

förda styrelse och regemente, sammanfattad inunder

Parnassi öde, sä ock dersammastädes sammanknip-

pad i Svenska , vid hvilka många curiösa annotatio-

ner finnas, så hvad ifrån syndafloden som de fyra

monarchiers tider, i det andeliga och världsliga stån-

det, uti hvarje Svea och Götha konungs regements-

*ttd, ifrån den förste konung Magog , allt intill ko-

nung Gustaf den förste och store, inclusive kan vara

i hela verlden passerat, med oförtrulen flit utdragnt

af Palladis ock Musernas urminnes skrifter, nu t

Helicons och Cytkröns befintliga gjömmor, hvilkas

uuctorer i sidobrädden af papperet på hvart ' ark

finnas antecknade.^ Vid riksdagen 1680 begynte

öfverste örneklou göra stort uppseende såsom po-

litisk person, genom den ifver, bvarmed ban fram-

trädde emot konung Carl XI:s förmyndare under

minderårigbeten. Såsom talare inom skt stånd

utmärkte ban sig serdeles med en stor sinnesbetta,

ofta utan sammanhang af tankar, så att ban ej

sällan ådrog sig ridderskapets ocb adelns é t löje.

ibland annat föreslog ban en gång på riddarhuset:

"att hos Kongl. Maj:t underdånig ansökning måtte

göras, det embetsmäns fruar måtte få rang sins

emellan, efter sina mäns värdighet." Härvid, som
protokollet förmäler, slogs upp ett stort löje uti

riddarhuset, blandadt med skym fel iga ord emot
öfversten örneklou, såsom den der lät sig uti så-

dana ting bruka. Somliga sade, att ban icke tor-

des hem till sio hustru, om ban icke skaffade

benne rang. Mycket stoj ocb gyckel hördes; men
örneklou, som ville visa sin tilltagsenhet, upptog

allt sådant med tålamod, ocb började åter att yrka

på sin förra proposition om "Fruntimmernas rang."

Ståndet ville icke befatta sig med saken, utan

yttrade blott sorl och åtlöje. Örneklou deremot,

nitisk för sin hustrus heder ocb företräde bland

fruntimren af högättade slägter, samlade sedan

några underskrifter på en underdånig ansökning

derom bos Kongl. Majrt, oeb utverkade äfven, att

uti en nådig resolution af den 4 December 1680,

"uppå några ärender, hvilka ridderskapet och adeln

insinuerat," inflöt något om "rang för embetsmäns

hustrur, emot all vanlig ordning, på någras af

ridderskapet och adeln underdåniga anhållan." Det

vackra könet hade således örneklon att tacka föl-

en förmån, som stoodom blef besvärlig nog på en
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tid, då man kunde få plikta anda till 1,500 R:dr,

om ett yngre fruntimmer af böfligbet lemnade en

åldre fro med lägre rang något försteg vid ett

bord eller uti ett sällskap, vore det än dess egen

moder. Öfverste Örnekloa utseddes 1680 till en

af de nio ledamöter af bvarje stånd, som förord"

nades att utgöra den stora kommissionen öfver

förmyndare- regeringen, och strax t derpå utnämn-

des ban till landsböfding i Skaraborgs län; men
skickade sig dervid icke bättre, än att ban flera

gånger fick allvarsamma bref ifrån den stränge

konung Carl XI. Oaktadt sina många embetsför-

seelser, blef landsböfding Örneklou dock år 1687
uppböjd till friherre; men fick omsider 1690 af-

sked,
R
af nåd," såsom det beter. Icke dess min-

dre förordnades ban kort derefter till landsböfding

på Ösel; men slutligen gjorde ban sig 1701 äf-

ven detta embete förlustig, medelst ett otillbörligt

förhållande, ocb måste lemna riket. Sedan lefde

ban sä okänd, att man icke vet hvilket år ban

dött, endast att detta lärer bafva inträffat i Lii-

beck några år derefter.

Örnevinge* €»uotar, oäkta son af riksrådet

grefve Erik Pebrsson Brabe ocb Anna Filipsdotter

Kerner, tjenade såsom bofmästare under mera än

fyratio års tid uti riksdrotseu grefve Pehr Brahes

bus, ocb uppböjdes år 1646, ehuru blott en en-

skild mans tjenare, uti adligt stånd, då han skref

sig herre till Ulfbalt ocb Björneberg. På samma
gång som ban, och under samma nummer på rid-

dårhuset, adlades äfven

Örnevin«e, Johan tfustaf, oäkta son af ko-

nung Sigismunds fältmarskalk, grefve Gustaf Pe-

dersson Brahe ocb Anna Reibnitz från Scblesien.

Han skref sig herre till Högsbobolm, Flöda och

Hede, samt var då under-lagman i Westmanland

och Dalarna. Blef sedan assessor i Göt ha bofrätt,

samt år 1663 utnämnd till vice lagman, i West-
manland, Bergslagen ocb Dalarna. Han bar gjort

sig mest namnkunnig genom de tvenne af honom
utgifna verken in folio: Geneologia Brahea och

[magines Familice Brahea, bvaruti många vigtiga

upplysningar bemtas om den gamla Brahe-ättens

släktförhållanden.

örnfelt, Jonas Fredrik, son af öfver-krigs-

kommissarien Henrik Örnfelt, var amiralitets-kap-

ten, då ban 1712 utnämndes till scboutbynacbt,

hvarefter ban befordrades 1716 till vice-amiral,

och 1719 till amiral. Sistnämnda år uppböjdes

ban äfven till friherre. Han ansågs för en af de

skickligaste sjömän under konung Carl XII:s rege-

ring. Förordnades slutligen 1732 till landsböfding

öfver Södermanland, och afled d. 23 Sept. år 1733

uti Nyköping.

örnfot. Af denna gamla adliga ätt, eo bland de

mest ansedda under medeltiden, bafva ganska många
personer beklädt rikets högsta embeten, ocb varit

mäktige herrar nog, ehuru blott en enda förmått

erhålla någon egentlig större ryktbarhet. Ätten

förde i vapnet en gul örnfot med hvita fjädrar i

blått fält.

örnfot, stenhård Othaason, var riksråd och

lagman i Nerike omkring år 1300. Hans enka,

fro Margretba Minnessköld, Birger Jarls dotter,

begrofs år 1305 i Gråmunkeholms kloster, hvilket

bon på sin tid mycket gynnat.

örnrot, Krik Carlsson » son af riksrådet Carl

Magnusson den äldre till Broby, var riddare, då

bao 1366 förordnades till fogat på Stockholms
slott. År 1371 kallas han konung Albrekts och
rikets råd. Två år sedoare benämner ban sig på
ett permebref landsberre ocb böfvidsmao inom
Östergötbland, bvilket ban ännu är 1384 fortfor

att vara.

Örnfot, Slagnas Eriksson» väpnare, kallas är

1413 konung Eriks samt dess rikes rådgifvare och

man i Sverige. År 1425 var bao riksråd ocb

lagman uti Östergötbland.

Örnfot 9 Krik Magnusson • riksråd, underskref,

tillika med flera andra af rådet, år 1471 Sven-
skarnes oppsägelseskrift till konung Christian I.

örnTot, Jakob Ulfsson* studerade i sin ung-

dom uti Kom, der ban promoverades till magister.

Genom Sten Sture den äldres inflytande blef han

1469 af påfven Paul II förordnad till* erkebiskop

i Upsala, ocb året efter dertill högtidligen invigd

i Rom. Såsom erkebiskop inlade ban sin största

förtjenst genom inrättandet af Upsala akademi,
hvartill hans föreställningar väsendtligen bidrogo

att öfvertala riksföreståndaren Sten Sture. Bland

annat visade han sin omsorg om stiftet genom att

inköpa det berömda ocb såsom ett sällsynt koosf-

verk mycket prisade Horoloyium, bvilket sedan

ända till 1702 års stora brand var uppsatt ati

Upsala domkyrka bakom altartaflan, äfvensom ban

för sitt stifts räkning lät i Liibeck trycka det

bekanta Missale Upsattense. Sedan ban ati 43 är

varit erkebiskop i Upsala, afsade ban sig år 1514

sin höga värdighet, för att lemna plats åt den unge

Gustaf Trolle, hvarefter ban tillbragte sina sista

år uti Gripsbolms munkekloster, der han vid en

hög ålder afled är 1522.

Örnfot, Olof Pehrssou» till Bjuren, som re-

dan 1529 var slottslofven på Leckö slott, samt

omsider 1550 förordnades till lagman öfver Leckö

län, Wadsbo, Wartofta, Käkind med alla andra

härader uti Westergöt bland, uppböjdes år 1541 af

konung Gustaf I i adligt stånd.

Örnlijelm, Claudlus jtrrhenius* son af bor-

garen och handelsmannen i Linköping, Arvid Claes-

son, föddes d. 22 Dec. 1627, ocb studerade uti

Linköpings skola och gymnasium, hvarefter ban

bivistade Upsala akademi. Der egnade ban sig

icke endast åt de egentliga vetenskaperna, utsa

äfven åt poesien ocb vitterbeteo. Likväl blef hi-

storien hans förnämsta studium. Känd för stora

kunskaper ocb ovanlig skicklighet, antogs baa

snart till lärare uti flera förnäma bus, bland an-

nat att handleda den unge grefve Gabriel Oxen-

stierna/ bvilken ban äfven åtföljde på dess utrikes

resor. Återkommen till fäderneslandet, utnämndes

ban till docens vid akademien i Upsala, ocb för-

ordnades 1667 att förestå logices et metaphyskes

professionen derstädes. Året derpå kallades bao

till professor i historien, bvilken syssla ban sedan

uti bela nitton år med mycken heder bestridda.
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Fäderneslandets historia, som då ännu var föga

utredd, blef isyooerbet föremål för bans verksam-

het. Lyckligtvis inrättades omkring samma tid ett

nytt samfund, till bearbetande af fäderneslandets

bäfder, nemligen Gollegiom Antiqvitatum, och der-

uti insattes ban 1669 till assessor, bvarefter ban

tio år sednare utnämndes till riksbistoriegraf. Med
synnerlig Bit och otrolig möda företog ban sig

derpå att genomgå och undersöka alla de fornlem-

oingar, bvilka öfverlefvat tidernas härjningar, ge-

nomläste alla gamla pergamentsbref, som ban kände

ofverkoroma, ocb skaffade sig ett så stort förråd

af antiq viteter, att aldrig någon före hans tid egt

större dylika samlingar. År 168? nedlade ban sin

professorsbefattning, sedan ban uti Upsala presi-

derat för 63 dispotationer, ocb blef samma år

förordnad till akademiens bibliotbekarie. För sina

förtjänster adlades ban 1684, då ban först antog

namnet Örnhjelm, ända dittills hade han burit nam-
net Arrhenius. Han uppgifves bafva bärstammat

från en Tysk adlig familj, hvars vapen han, med
någon förändring, skall bafva antagit. År 1689
forordnades ban till kongl. censor libroram, hvar-

efter ban 1693 blef kongl. sekreterare. Han a fled

den 19 Maj 1695. Bland de många af bonom på

latin otgifna lärda ocb vittra arbeten märkes isyn-

nerhet hans Historia Rcclesiastica, som förvärfvade

sin författare ett stort ocb rättvist beröm.

Örnsköld f Pehr Abraham* son af överste-

löjtnanten örnsköld, föddes den 13 Nov. 1720.

Efter genomgåagna stadier i Upsala, egnade ban

sig åt bergsvetenskapen, ocb inträdde, vid endast

16 års ålder, som auskoltant i bergs-kollegium,

der bans befordringar likväl icke gingo så fort,

som man af bans skicklighet ocb relationer skolie

förmodat, ty först år 1759 erhöll ban en råds-

plats derstädes. År 1762 utnämndes ban till lands-

höfding i Medelpad, Ångermanland och Jemtland,

och här skall hans namn alltid förvaras i ett tack-

samt minne, i anseende till den omsorg han tog

om allt, som knnde bidraga till dessa provinsers

förkofran, jordens odling, vägars och kommunika-
tioners anläggningar, inrättningars stiftande o. s. v.

Ett prof på detta minnes fortfarande är, att ett

af de ångfartyg, som gå emellan Stockholm och

norra orterna, erhållit hans namn, visserligen en

liten tacksamhetsgärd, men dock ett tröstande

prof på, att människor icke så lätt förgäta det

goda man gör dem. Han fick emellertid ej qvar-

stanna här så länge, som det af honom styrda

länet skalle önskat och behöft, ty redan år 1769
flyttades ban till det i ekonomiskt hänseende för-

delaktigare, och af naturen lyckligare lottade, Sö-
dermanland, der ban ådagalade samma drift och

verksamhet; men der dessa egenskaper funno ett

mindre vidsträckt, och före bonom mera odladt,

falt. Hans förtjenster belöntes med nordstjerne-

kommeodörs dekorationen, ocb upphöjdes i friherr-

ligt stånd, bvilken ynnest, jetnte honom, veder-

fors äfven hans båda yngre bröder. Han a tied d.

16 April 1791.

ttrnakttldavlk» en köping i norra Ångermanland,

anlades år 1842 på Norrlongångers byegor i Sjä-

levads socken, vid en segelbar fjärd af Bottniska

viken. Orten egde år 1845 fem handtverksmfi-

stare och en näringsidkare

ttrajtt* annex under S. Willie, är beläget i Wem-
menbögs bärad, 2 mil V.N.V. från Ystad, £ mil

ifrån bafvet. Marken år i allmänhet jemn, och

rådande jordmånen är dels lera, dels sand. Sock-

nen innehåller 12^ hemman, med 840 inbyggare

på en areal af 1,713 tunnland, bvaraf 2 äro sjöar

ocb kärr.

örsjön 9 i Inlands Torpe bärad, på gränsen mot
Dalsland, är den största insjö i Bohuslän, näst

Bo I la re- sjöarna, och har ett naturskönt läge.

ttrslO»n 9 med Sone, Gillstad ocb Wåla, är en

socken i Kållands bärad, vid Wenern, 1 mil V.

från Lidköping, och tillhör 2 kl. reg. Jordmånen

består af lera och lermylla. På skog är knapp

tillgång. Någon spannmål plägar afyttras från

socknen, dels till Lidköping, dels till Dalsland och

Wermland. Kyrkan är byggd år 1800, på den

gamla kyrkans ruiner, ocb är en af de vackraste

landskyrkor i Skara stift. I socknen ligger säte-

riet Kjellstorp, 3 mtl., fordom tillhörigt slägten

Kagg. Vid socknens gästgifvaregård är Kållands

härads tingsbas uppbyggd!. En svår vattenflod och

öfversvämning skall under åren 1596—1598 bafva

hemsökt denna trakt af Westergötbland, och fått

namn af Öreslösa nöden. Socknen innehåller 1 9 J
hemman, med 745 inbyggare på en areal af 4,189
tunnland, bvaraf 10 äro sjöar och kärr. Adress:

Lidköping.

ttreås f annex till Svenljunga, är beläget i Kinds

bärad, 3£ mil S.S.O. från Borås. Marken är nå-

got bergig, ocb jordmånen svartmylla med sand.

I socknen ligger herregården Risa, der konung

Erik XIV år 1565 hade mötesplats och mönstring

med sina trupper. Socknen innehåller 17 £ hem-
man, med 1,038 inbyggare på en areal af 18,584

tunnl., bvaraf 780 äro sjöar ocb kärr.

örtofta, med Lilla Barrie, en socken i Harjagers

härad, är belägen l£ mil N.N.O. från Lund, och

tillhör 3 kl. patr. Marken är mestadels jemn,

och rådande jordmånen är lermylla. Skog fattas.

Inom socknen ligger örlofta Gård, 3£ mtl. frälse-

säteri
T
med en vacker belägenhet, samt jus patro-

natus till örtofta pastorat. Socknen innehåller

9j hemman, med 675 inbyggare på en areal af

2,962 tunnl., bvaraf 2 äro sjöar ocb kärr. Adr.

Lund.

ttrtomta» en socken i Bankekinds härad, är be-

lägen 1| mil ö. från Linköping, och tillhör 2 kl.

patr. Jordmånen består af sandblandad svart-

mylla, och inom nordöstra delen af socknen finnes

någon tillgång på skog. leden ocb HaUbysiön äro

de största af socknens insjöar. Kyrkan är högt

belägen, ocb bar en altarta fla af Hörberg; cboret

är ombyggdt år 1705 af kongl. rådet grefve M.

Wellingk, och tillökt år 1730 af general- löjtnan-

ten friherre J. Baner, bvilka båda personer der

äro begrafae. Betydliga gårdar äro: Ekenås (se

detta ord), med patronaträtt i församlingen; jffau-

ritsholm, 1 hemman frälse-säteri, med underly-

dande 6 £ hemman; Svenneby, som fordom tillhört
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konung Carl Knutsson, och af konong Joban III,

vid hans bröllop med Gunilla Bjelke, anslogs åt

benne till morgongåfva; S&rby, 1 mtl. frälse-sa-

teri, ned flera underlydande bemman, sednast till-

hörigt grefliga Cederbjelmska slägten; Åhs, 3£
mantal, tillhörigt slägten Baner, o. s. v. Hem-
mansbruk är allmogens bufvudsaklig8 näringsfång.

Ett gammalt domaresäte med 12 i ring lagda ste-

nar ocb en högre midtnti finnes på ett ställe i

socknen, nedanför Bransåhs. Socknen innehåller

46 \ bemman, med 1,094 inbyggare på en areal

af 13,284 tunnland, hvaraf 1,150 äro sjöar och

kärr. Adr. Linköping.

ttrtriUk * en by i Lycksele socken, är belägen 3|
mil från Bjnrbolm och 6 mil från Lycksele kyrka.

Det är den största by i Lappmarken, bar öfver

20 bönder eller nybyggare, samt dessutom några

torpare. Inbyggarne äro af Finsk härkomst, och
tvenne Finnar, som varit broder, skola omkring

år 1670 här först bafva bosatt sig.

ttrup, ett herregods i Benestads socken af Chri-

stianstads län, utgör 2J oförmedlade mantal fral-

se-säteri, jemte underlydande 6J insockne, samt

19£Jutsockne frälse-hemman, 19 stycken gathus,

3:ne mjölqvarnar m. m. Godset är försedt med
ett stort stenhus med borggård, jemte 2:oe träd-

gårdar, samt eger en vacker belägenhet vid skog

och sjö.

örvandel, ett af de flera mythiska namn, som
möter oss uti våra äldsta fornbäfder, uppgifves

bafva varit en tapper stridsman, som var den väl-

dige Thors följeslagare på en af dennes många
bärfärder emot trollen. När slutligen följeslaga-

ren ej fort nog kunde följa Thor ur Jotnarnes

bygder, säges Thor bafva tagit ocb burit honom
i en bökasse öfver det kalla flodlandet i norden,

som benämndes Clivåg; men härunder skall den

ena tån bafva förfrusit på Örvandel, bvarefter

Thor tog denna tå, och till åminnelse af färden

satte den på himmelen, der den förvandlades till

den stjerna, som lyser klarast icke långt från Carl-

vagnen, ocb sedan af nordboerne benämndes för

Örvan dels tå.

ttemo, en socken i Sotholms närad af Stockholms

län, är belägen vid Saltsjön, 4£ mil S. från Stock-

holm, och tillhör 1 kl. patr. Socknen gränsar i

vester till Wester- Haninge och Sorunda, men år

för öfrigt omgifven af bafsvikar ocb fjärdar. En
stor mängd öar ocb skär, såsom Himmelso, Herrö,

Yxelö, Bedarö, Jerflotta, Nåttarö, Rånö m. fl.

böra till socknen. Hela skärgården är bergig,

dels klippig, dels skogbeväxt; mes det inre af lan-

det är mera jemnt, ocb fördeladt i större ocb

mindre öppna dalgångar eller slätter kring smärre

vattendrag, af bvilka det största kommer från

sjön Sorunda, ocb bildar sjön Muskaa vid gränsen.

Lerjorden är här allmännare än i den närbelägna

trakten, ocb näringarna äro åkerbruk, ängs- och

skogsbruk, samt fiske och någon sjöfart. Betyd-

liga gårdar i socknen äro: Hamtnersta, 1 J mtl.

fralse-säteri, ocb 1| mtl. krono-säteri, med un-

derlydande 9£ mtl. inom socknen, utgör, jemte

säteriet Håringe, ett fideikommiss i friberrliga Lö-
wenska slägten; Ogesta, 2} mtl. frälse- säteri, med
nederlydando 2{ mtl.*, Wansta, 3| mtl. frälse-

säteri, med underlydande | mtl.; Körunda, l£
mtl. frä I se-säteri, med underlydande l£ mtl. i So-
runda; Djurmås, 2£ mtl. frålse-säteri, med qvsrn

och såg, samt underlydande 5£J- mtl. inom sock-

nen, sednast tillhörigt friherre Trolle Löwen; Ny-

näs, vid en vik af samma namn, 2 mtl. frålse-

säteri, med qvarn ocb kalkugn, samt underlydande

11 £2 mtl. frälse m. m., jemte torp och lägenhe-

ter, nu tillhörigt friherre C. G. Adlercreetz; Lund,

14 mtl. frälse; WaUa, 1 * mtl. skatte; m. fl. —
Jättegrytor ocb grottor förekomma här, likasom

på Muskön, flerestädes på kusten och i skärgår-

den. Hemmantalet är 73 f förmedlade mantal,

hvaraf 9* skatte, 1 J krono, 61 1 frälse. Folk-

mängden utgör 2,083 personer på en areal af

35,872 tunnl., hvaraf 1,390 äro sjöar och kärr.

Adr. Stockholm.

ttsoeby-Cdara, en socken i vestra Roslagens pro-

sten, är belägen vid Åkers kanal, 3j. mil N.N.0.

från Stockholm, ocb tillhör 3 kl. konsist. Sock-

nen är nyligen sammanslagen af tvenne, nemligen

Össeby inom Wallentuna och Garn inom Långhao-

dra härader, belägna på b var sin sida om Wada-

sjöo, Åkers-ån ocb Garnsviken. Socknens jord-

mån är högst om?exlande, och, med undantag af

mellersta delen, en af denna trakts mindre jemna

och rika bygder. Rådande jordmånen är svag

lera, sand eller mojord. Näriogarna äro åker-,

ängs- ooh skogsbruk, samt något fiske, össeby

socken begagnar nn gemensam kyrka med Gare,

sedan båda församlingarna år 1838, genom en

kongl. resolution, blefvo sammanslagna, och ös-

seby gamla gråstenskyrka blifvit ödelagd. Gårdar

i socknen äro: Karby , 1 *. mtl. frälse- säteri, till-

hörigt en Eriksson; Brottby, 2 mtl. skatte-säteri,

tillhörigt Lundin; Sjöberg, t mtl. fralse-säteri, till-

hörigt en Ersson; IlaAunge, 2 mtl. fralse-säteri,

tillhörigt Saxenberg; Bråäsla, 1 mtl. frålse-säteri,

med underlydande Ådra, 2j- mtl., med qvarn ocb

såg, tiNnörigt Wibom; Morsta, 2 £ mtl. skatte,

tillhörigt Poppius; Slångberga, 2} mtl. frälse, ?

mtl. skatte, tillhörigt Sjöqvist; m. fl. Några ros-

stenar synas i och vid kyrkorna. Socknens hem-

mantal utgör 46 £, hvaribland 24 £ skatte, 1|

krono, 21 frälse. Folkmängden utgör 1,199 per-

soner på en areal af 24,138 tunnl., hvaraf 2,050

äro sjöar ocb kärr.

ttaejö, med Tossjö, en socken i Norra Åsbo ha-

tad, är belägen 1 \ mil Ö. från Engelholm, ocb

tillhör 3 hl. reg. Den öfra eller nordöstra delen

af socknen är bergaktig, 00b till större delen rikt

skogbevuaen med ek, bok, björk och al; men i

södra ocb vestra delarna af socknen är jordmånen

sandblandad, ocb skog saknas; dock finnes der eé-

gon bränutorf. Inom socknen ligger Össiö sélttt,

1 £• mtl,, med underlydande 6| mtl. insockne fräl-

se, samt 3 1 mtl. utsockne frälse, jemte 20 st

torp, qvarnar och skog af bok, ek och surskog;

gården eger ock fiske i 3 insjöar och flera dest-

mar. Hemmanens antal utgör 20 y, med 1,026
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iafcyggare på en areal af 8,841 tunnland, hvaraf

241 äro sjöar och kärr. Adr. Åby.

tttftad» en socken af Ale härad, är belägen 1 mil

V.N.V. fria Alingsås, och tillhär 3 kl. koosist.

Marken är något bergaktig, och jordmånen mest

sandmylla, östads säteri (se detta ord) är här

beläget. Hemmantalet är 20 £, med 1,106 inbyg-

gare på en areal af 10,06? tonni., hvaraf 3,760

äro sjöar och kärr. Adr. Alingsås.

ttetttd, ett säteri i socknen af samma namn, är

beläget 1 £ mil frän Alingsås, och består af 7

mtl., med underlydande 13 T
J

7 frälsehemman. God"

set bar fordom tillhört slägtema Lejonhufvud till

Gra fsnäs, Baner, Levenhanpt, Rosenhane ocb AN
strömer, men kom änder sednare hälften af 1700-

talet i direktören N. Salgrens ego, bvilken, genom
ett testamente af den 10 Joni 1774, bortskänkte

hela säteriet, jemte underlydande lägenheter, och

en fond af 16,666 R:dr 32 sk. banko i silfver till

underhåll för det af bonom stiftade Östad* barnhus.

Syftemålet med denna inrättning är att or nöden

rädda, uppehålla och dana till duglige ocb kun-

nige arbetare vid jordbruket så många värnlösa

barn, som barnhusets tillgångar tillåta, ocb till le-

diga platser mottagas derföre barn af begge kö-

nen öfver 5 års ålder, utan inskränkning till vi-

stelseort eller stånd. År 1780 onderböllos här

40 barn, 1790 58, 1820 79, ocb 1831 101.

Stiftaren förestod under sin lifctid sjelf barnhuset,

och utnämnde till sin efterträdare baron A Alströ-

mer, bvilkens bror ocb brorsson sedermera efter

hvarandra öfvertogo styrelsen. Som testamentet

medgifvit modifikationer i enlighet med tidernas

kraf, och man omsider lärt inse det kostsamma och

otjenliga uti att underhålla barnen, likasom kaser-

nerade, i sjelfva bambuset, bafva de på sednare

tider blifvit utplanterade bland underlydande bön-

der, att hos dem underhållas, samt lära ocb till-

vänjas i landlbruksarbeten, under det de dessemel-

lan på barnhuset njöto undervisning i Jäsning och

skrifning. Följderna häraf bafva blifvit barnhusets

förbättrade affärer, stigande välmåga bos bönderne,

mindre dödlighet, bättre bälsa ocb sedlighet bos

barnen. I den vexel-untfervisnings-skola, som bär

är inrättad, få barnen åfven lära sig det enklaste

af landtbrukets tbeori, jemte grunderna i veterinär-

vetenskapen, i jordbruksarbeten ocb skogsplante-

ring, smide och andra i landtbruket närmast in-

gripande arbeten.

öttbo, ett bärad i Jönköpings län, gränsar i norr

till Tveta, i söder till Sannerbo, i vester till

Westbo och Mo, samt i öster till Westra härad

och Alba. Dess längd från norr till söder utgör

7 mil, ocb bredden från öster till vester 4—

5

mil. Jordmånen är bättre än i Westbo ocb Mo,
nästan lika med Westra härads, men mindre bördig

än de öfriga häradernas i länet. Den allmännaste

jordmånen är sandmylla eller mulljord, dels på
grus-, dels på lerbott en. Granit är den rådande

sten- och bergarten. Sjöar i häradet äro: Widöstern,

2\- mil lång, *. mil bred, Flåren, nästan lika lång,

men smalare, samt Furen och Hinduen. Laga* ån

genomflyter häradet. Hafre är det allmännaste ut-

sädet, ocb råg sås föga, dtom på större hem-
gårdar. Potäter odlas i mängd. Boskapsskötseln

idkas äfvea med omsorg, ocb ost ocb smör utgöra

en betydlig exportartikel. Kolning och körslor

äro förnämsta binäringen. Nykterheten bar, ser-

deles genom flere nitiske prestmäns åtgöranden,

tillväxt, och fattigpersonalen i samma mån för-

minskats. I Wernamo är häradets tingställe oth

vägsystemets medelpunkt. Landsvägarna från Stock-

holm till Skåne, och från Götbeborg till Carls-

krona korsa hvarandra der. Giftermål och lysning

till äktenskap pläga i denna ort alltid beslutas i

nymånad; då skall också ved buggas ocb ljus stö-

pas, men i nedan fä lies timmer, om det skall

blifva fritt för mal och masksting. I häradets si-

gill läses Ö. B., med öfverskrift S. Östbo härad.

Häradet innehåller 14 socknar inom 6 pastorater

n*m I igen: Tofteryd med Byarum och Bondstorp,

Fryeled med ffagsbult, Rydabolm med Gällaryd,

Wernamo med Wextorp och Tånnö, Karda med
Hänger, samt Åker med Käfsjö. Hemmanens an-

tal utgör 380 J, med en befolkning ef 17,887
inbyggare på en areal af 305,925 tonni., hvaraf

31,950 äro sjöar ocb kärr.

Osten var Upsa la-konungen Adils son ocb närma-
ste efterträdare. På hans tid var det serdeles

oroligt i norden. Danske ocb Norske vikingar,

eller så kallade sjökonungar, bärjade ocb plun-

drade oupphörligt på Svitbiods kuster, ocb konung
östen synes icke hafva varit begåfvad med så-

dana egenskaper, b vilka då för tiden ensamt, kunde

göra en konung aktad och fruktad af dylika äf-

ventyrare, åtminstone omförmäler sagan alldeles

icke några bragder af konung Östen. Bland andra

vikingaböfdingar utmärkte sig under hans tid en

tapper sjökonung, vid namn Solve, från Niardö i

Norrige. Denne bemäktigade sig, efter den rykt-

bare konung Rolf Krakes fall, en del af Jutland,

ocb blef deraf sedan kallad Solve Jute. Med sina

bärskepp drog han vidare upp till Svithiod, och

anställde härjningar der i landet. Konung östen

uppehöll sig, dä detta timade, på en kungsgård i

Lofö härad, eller på Lofön, der Drottningholms

slott nu är beläget, för att hålla gästning med
sitt bof, eller, såsom det på fornspråket bette,

"veitsla." På Lofön blef då Östen en natt oför-

modad t öfverfallen af sjökonung Solve, som om-
ringade hans gård ocb brånde honom inne med
allt bans folk, ocb sedan tvingade Svearne att

hylla sig såsom konung.

örten Haraldmioo var en Skotte, som vid bör-

jan af 12:te seklet både utgifvit sig för naturlig

son af konung Harald Gille, ocb derigenom af de

godtrogne Norrmännen erhållit tredjedelen af Nor-
riges rike. Hans girighet vållade dock snart att

Hisingsboerne mot bonom uppreste sig; men desse

blefvo slagne vid Lekberg , nu Lexby , hvarpå östen

lät förbärja större delen af ön, ocb nödgade de

öfverblifne bönderne att till sig utgifva nästan

bela sin egendom i böter, ocb lemna sina söner till

gisslan. Snart råkade dock östen i ovänskap med
sia bror Inge, som var konung i Wiken (Bohus-

län). Efter åtskilliga lyckans omväxlingar, an-
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kommer omsider östen såsom flykting till norra

Bohuslän, der han slutligen opphiooes af loges

flotta i grannskapet af Foss i Tunge bärad. östen

blir då gripen af sin svåger ocb förre länsherre,

af bvilken ban, fastän med svårighet, utverkar

sig tillstånd att före sin död få bikta sig och

emottaga sakramentet i den närbelägna Foss kyr-

ka. Sedan detta skett, utleddes ban ocb afrätta-

des den 21 Augusti 1157. Hans lik blef jordadt

midt på golfvet i Foss kyrka, och grafven pryd-

des med sorgfällighet. Wikboerne både illa för-

svarat Östen i lifstiden, men ville dock efter dö-

den göra honom till helgon, ocb påstodo att un-

der skedde på bans graf, ända ti 11dess att hans

fiender orenade den, samt att källor uppsprungit

på det ställe, der bans lik stått öfver natten. Den
kulle, der afrättningen skedde, ocb som är belä-

gen mellan kyrkan ocb landsvägen, kallas ännu

Galgeberget, och vid dess fot framporlar S:t östens,

eller Helga Korskälla, bvilken ännu lärer vara en

offerkälla.

österby» ett jernbruk i Films socken, har 4 här-

dar, med 2,600 skepp:d privil. årligt smide af

eget tackjern, hvarföre bammarskatt utgöres med
15 skeppund. Hammarskatts-smidet utgör 1,500

skeppid ; men mot en årlig rekognitionsafgift af 533
R:dr 16 sk., är smidesrätten oinskränkt; derjemte

finnes stålugn, med 3 å 400 skepp:ds manufaktur-

tillverkning, äfvensom en husbehofs- och 2 skatt-

lagda qvarnar, tegelbruk, kalkugn, bränneri, trösk-

verk m. m. Bruket har ock masugn, b vartill mal-

men bemtas från det -$ mil derifrån belägna Dan-
nemora, jemte andra spridda grufvor. Gården är

belägen vid vestra ändan af Stordammen, ocb utgör

1 1 mtl. frälse-säteri och 6 £- mtl. frälse af åt-

skilligt slag, inalles inom Films socken 14 £ mtl.,

men i andra kringliggande socknar öfver 61 mtl.,

samt 106 dagsverkstorp, och dessutom frälseräntor

af nära 67 mtl. Näst LÖfsla, är detta bruk den

största egendom inom Upsala län. Bruket skall

först vara anlagdt år 1565, på kronans bekost-

nad, för svafveltill verkning, bvartill kis erbålles

från Dannemora grufvor; men inköptes åren 1627
och 1643 af Louis de Geer ifrån Holland, bvilken

förbättrade så väl byggnaderna som smidet, genom
inkallade Walloner. Bruket förblef inom De Geer-

aka slägten till 1750, då det inköptes af bandels-

huset Carlos och Grill, ocb sedermera genom köp
tillföll fm A. J. Grill till Söderfors, bvilken åter

dels sålde, dels skänkte hälften till nuvarande äga-

ren, friherre P. A. Tamm, som sedan dels ärft,

dels inköpt äfven den andra hälften, samt genom
en klok och omtänksam förvaltning betydligt för-

bättrat ocb förskönat bela godset. Af brist på
skog måste likväl 2:ne härdar nedläggas år 1806.

Bruket liknar no en välbyggd småstad, ocb bar

sin egen kyrka, samt en betydlig trädgård, i

bvilken en minnesvård är upprest åt fru Grill.

Lancasterskola , värdsbus m. m. finnas på stäl-

let. Sjelfva Österby med dervarande verk och

mantal under eget bruk voro år 1 848 taxerade till

652,241 R:dr, ocb hela egendomen till 1,018,762

R:dr, bvarje inte samtliga befolkningen utgjorde

ttrtergttthland.

2,241 personer på 888 bushåll. Bruket skep-

par på Stockholm, och har sin egen lastplats,

Kallerö, i Börstils socken af Stockholms län.

Smidesstämpeln ntgöres af tvenne cirkelrunda jern-

ringar utmed bvarandra, och biståmpeln är SY-
RES.

ttetergrarn , med Gammelgarn och Ardre, är en

socken i Wisby län, 4| mil S.O. från Wisby, vid

bafvet, ocb tillhör 2 kl. konsist. Marken är till

större delen bergaktig ocb ojemn, och rådande

jordmanen är kalk ocb sand. På skog är god

tillgång. Landtbamnen Katthammarsvik är här be-

lägen. Kyrkans redbarbeter bortröfvades år 1717

af Ryska trupper. Utanför socknen ligger öster-

garns holme, hvarest år 1817 uppfördes en sten-

kolsfyr, 39 fot hög. Lågan brinner 77 fot bögt

öfver vattenytan, ocb synes på 3j- mil. Hemma-

nens antal äro 8, med 620 inbyggare på en areal

af 2,985 tunnland, bvaraf 10 äro sjöar ocb kärr.

Adr. Wisby.

ttetergttthlaiid. Detta af naturen i allmänhet

utmärkt gynnade landskap är beläget öster om

sjön Wettern, ocb bar deraf sitt oamn. Det styr-

des i fördna tider af serskild konung, ocb bar haft

sin egen landskapslag. Dess största längd utgör 18

och bredd 16 mil; ytinnehållet utgör 96J qvadratmil.

Det gränsar i öster till Östersjön ocb en del af

Nyköpings län; söderut till Småland, Kalmare och

Jönköpings län; vesterot till Jönköpings län; norr-

ut till Nerike genom Tylö-skogen , ocb till Söder-

manland genom Kolmorden. Landskapet bar for-

dora varit fördeladt på tvenne län , Linköpings och

Wadstena , men lyder no odeladt under Linköpings

böfdingadöme. Den större och mellersta delen af

detta län, eller tvärs öfver landet från vester mot

öster, är slättbygd; men så väl den norra som

den södra delen är både skogsbygd och bergsbygd.

Den i norr om Motala ström belägna delen af

landet bar fordom kallats Bergslagen eller Finsponga

län, då deremot slättlandet söder om nämnde å af

gammalt indelas i Östanstång, öster om floder»

Stång, som utfaller i sjön Roxen, ocb WestanHåw,

vester om sistnämnda å. Vid ländes östra gräs*

vidtager en skärgård, uppfylld med en mängd

af större öar, bolmar, skär och klippor. Så väl

Östanstång, som innehåller 9 härader, som We-

stanstång, med 7 härader, räknas till slättbygden,

ehuru väl några socknar derinom, såsom de på

Kolmorden belägna socknarna Qvarsebo, Krokek

ocb Simonstorp, jemte socknarna Ljung, Krig*-

berg, Vestra Ny, Ringerum, Yxnerum, Åtvid,

Ulrika, Nykil, Åsbo, Rinna och Trehörna otgöra

nästan verklig skogsbygd. Bergslagen i norr in-

nefattar endast ett bärad, och det fordna W*d-

stena län fyra. Serskildt kallas trakten mellan

Wadstena och Omberg Hofsbygden, samt mellan

Bråviken ocb Slätbaken Wtkbolandet, bvilka b5da

trakter äro serdeles bördiga, men skoglösa. Mest

högläod ocb bergig är den södra delen af Osl*r-

götbland, som gränsar till Småland, och stöter till

Hotaveden. Utom denna gränsskog, jemte Kolmor-

den och Tylö, fionas här åtskilliga kronopsrkf',

såsom: Omberg, Vestra Malmkog ocb Ycke, sn«
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Norskogen, Galtstigen, Kdltmo, Bettestad, Wånga

ocb Risinge. Märkligast bland bergen är det en-

staka stående Omberget (se detta ord). Landets

betydligaste vattendrag äro: Motala-ström , som ger

aflopp åt Wettern, och genom sjöarna Boren,

Norrby-sjön och Roxen samt Glan genomflyter land-

skapet, och utfaller i Bråviken; Stång-ån, som

genomflyter sjöarna Åsunden, Jerntunden, Rengen

och Ertången, samt otfaller i Roxen; Svart-ån,

som genomflyter sjön Sömmen, och äfven utfaller

i Roxen; Gusums-d, som från Yxoingen utfaller i

Sråtången, bvilken genom Tvär-dn utfaller i Slät-

baken; Kolshro eller Mölna-ån, hvarigenom sjön

Tåkern bar aflopp i Wettern; Risinge-ån, som från

Afvern, på gränsen till Nerike, bar aflopp i Glan;

m. fl. Den bär befintliga s. k. Östgötba-kanalen

utgör i längd 8 mil 9,082 alnar, med 4 mil

11,932 alnar verklig kanal och 3? slussar. Jord-

månen består på slättbygden af djup svartmylla

och lera, bär och der blandad med mergel, men
i skogs- och bergsbygderna mera ör- och sand-

blandad. Hofvudaäringarna äro: åkerbruk, bergs-

bruk och boskapsskötsel. Binäringarna äro på slätt-

landet nästan inga; i norra skogsbygden handsmide,

i den södra förfärdigande af åtskilliga trävaror, samt

skogsbandtering; i skärgården sjöfart ocb fiske,

samt för öfrigt brännvinsbränning, förmätning af

spannmål, kolning, bandtverkerier och bandet.

Folket är i allmänhet kändt för redbarhet, ärlig-

het och gästfrihet, ocb välmågan är i det hela

någorlunda jemn. Afkastningen af åkerbruket öf-

verstiger länets eget bebof, ocb beräknas i me-
deltal till 6:te kornet af bvete, råg och korn,

nära 5:te kornet af bafra och blandsäd, samt det

8:de af potates. Vexelbruk är här mera allmänt

antaget. Potates är ock hår det allmännaste ut-

sädet, dernäst råg, blandsäd, korn, bvete, bafra

och ärter. Linodlingen idkas allmänt i Kinds,

Aska och Lysings härader, samt i vissa trakter

af Finsponga län, men på Öfriga ställen obetyd-

ligt. Homla odlas till afsalu endast i länets nord-

ligaste socken (Skedevi). Odlingen af oljeväxterna

rapsat ocb vallmo bar ännu ej vunnit allmännare

efterföljd. Äfven boskapsskötseln har förkofrats,

och betydliga partier af smör och ost afyt-

tras från länet. Inom proviosens norra del, och

några trakter af den östra, är bergs- och bruks-

rörelsen bufvudnäring. Koppartillverkningen är bär,

näst Fablu läns, den största i riket, ocb jerntill-

verkningen ej obetydlig. Koppargrufvorna äro be-

lägna i Åtvids och Wärna samt Godegårds och

Rönö socknar; jerngrufvorna i Hellestads, Risinge,

Wånga, Ringarum, Skäll viks och Börrums sock-

nar. År 1842 voro bär i gång 2 kopparverk, 1

messingsbruk (Gusvm), 2 masugnar, 78 härdar, 32
stångjernsbrok , 1 kanongjuteri {Finspong), 10 jern-

manufaktorverk, utom 2:ne gjuterier och de till

Motala börande mekaniska verkstäder. Vid Ceders-

berg, i Wists, ocb Rejmyra , i Skedevi socken,

äro betydliga glasbrok inrättade; vid örnström i

Kisa socken, Blomforss i Horn, ödsjöforss i Roms-
kolla, Tanneforss i S:t Lars, Bolltorp i Skönberga

och Fiskeby i östra Eneby socken äro pappersbruk

anlagda; på Kolmorden i Konongssunds socken är

ett marmorbruk; vid Mem i Täby socken ett tvål-

och såpsjuderi, jemte tobaksfabrik, samt dess-

utom flerestades tegelbruk, qvarnar ocb sågar. —
Länet eger 5 städer, och lyder uti rättegångs-

ärender under Götba bofrätt såsom en lagsaga,

hvartill böra 8 bäradsböfdinge-jurisdiktiooer, af

hvilka den r.sta innefattar Ydre och Kinds hära-

der; den 2:dra Lysings ocb Dals; den 3:dje Ban-
kekinds, Hanekinds

f
Memmings, Skärkinds ocb Åker-

bo) den 4:de Hammarkinds] den 5:te Wifotka och

Walkebo; den 6:te Björkekinds, Östkinds och Lö-

sings; den 7:de Aska och Göslrings\ samt den 8:de

Gullbergs
}

Bobergs, Bråbo ocb Finspongs. Fögde-

rierna äro 8, nemligen: Kinds ocb Ydre, Gullbergs,

Bobergs och Walkebo; Åkerbo, Bankekinds och

Hanekinds; Hammarkinds och Skärkinds; Finspongs

med Bråbo och Memmings härader; Wikbolaods;

Lysings, Dals och Aska; samt Göstrings och Wi-
folka. I ecklesiastikt afseende är länet indeladt i

15 prosterier, som innehålla 109 pastorater med
inalles 157 socknar. I anseende till bergsstaten,

böra de i länet befintliga bruk och grufvor till

Södermanlands ocb Östergötblands bergmästaredöme,

såsom ett bergsfögderi. I militäriskt afseeode un-

derhåller länet 1244 rotar af l:sta lifgreoadier-

regementet, 916 rustbåll af 2:dra lifgrenadier- re-

gementet, samt 194 rotebåtsmän. Hemmanens an-

tal uppgår till 5,443 1 , och folkmängden till

200,588 personer på en areal af 2,159,942 tunn-

land, hvaraf 241,121 äro sjöar och kärr. Land-

skapets vapen är en grip emellan fyra rosor i

rödt fält, och skölden är betäckt med bertiglig

krona.

ttatergtttliland* fy Ikenkonana;»r •«» her-
tigar* Högne, den förste fylkeskonung i detta

landskap, bvars namn häfden förvarat, var den

ende, som undgick konung Ingjald Illrådas svek-

fulla stämplingar, och sedan med framgång för-

svarade sig emot dennes hela härsmakt. Han var

fader till Hildigund, Södermanlands-konungen Gran-

mars gemål. Sonen Bilder är föga känd. En ko-

nnng af östergöthland, vid namn Ring, deltog i

Bråvalla slag. Dess gemål var Silgia, Sävar Jarls

dotter från Småland, af hvilken han egde Beraud

,

som förbjelpte sin fosterbroder Bose till konung i

Bjarmaland. Han var förmäld med Hleidur, syster

till en konung Gudmund i Glysisvall. Deras dot-

ter, den ryktbara Tbora Borgarhjort, blef Ragnar

Lodbroks första gemål. Konung Gustaf I Wasas
tredje son, Magnus, blef 1560 bert ig af öster-

götbiand; men innehade ej länge sitt hertigdöme,

emedan ban förföll i vansinnighet. Sedan blef ko-

nung Joban HI:s andre son, Johan, år 1606 ut-

nämnd till bertig af Östergöthland ocb Dal. Desse

hertigars vapeo var en fyrdelad sköld med eo

bjertsköld, hvari syntes Wasa-vapnet. Uti första

faltet var Svea-vapnet, uti andra och tredje Gö-

tba, ocb uti fjerde Östgötba- vapnet. Skölden var

betäckt med furstlig krona, samt uppburen af ett

lejon ocb en grip. År 1772 gaf konung Gustaf III

sin broder Fredrik Adolf titel utaf bertig af Öster-

göthland. För närvarande bär konung Oscars tre-
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oje *tw, ^icor Fredrik, titel »Ulf hertig af öater-

götbleod.

ttater~H«*niairtoft mted Ornö, Utö och Nämodö
kapellsecknar, år ett pastorat, beläget vid Salt-

sjön, 3 mil S. frän Stockholm, och tillhör 2 kl.

koosist. Till socknen böra Gåiön och en mängd
mindre öar mellan Wäsbofjärdea i sydvest, My-
aingen i söder, och Dalaröfjärdea i nordost. Skär-

gården och ha fsstranden är till betydlig del berg-

léndrg, men omvexlar dock med ängar ocb åker-

fält. Rådande jordmånen är än lera, än svart-

mylla, än sand. Näringarna äro åkerbrak, ängs-

bruk med boskapsskötsel, skogsbruk ocb fiske m.

m. Kyrkan är gammal, byggd af gråsten och

tegel, med bögt, spetsigt torn, samt ett grafcbor

åt amiralen friherre Cl. Bjelkenstjerna och bans

ätt. Socknen eger en skola, grundad på 1800-

talet, genom donation ifrån det bär belägna Årsta.

Vid Ju tskare backe, nära Dref-vikeo (vid sockneos

norra gråas), skola Danskarne en gång hafva blif-

vit tilibakaslagod af ortens bönder. Betydliga

gårdar, atom Årsia och Sandemar (se dessa ord),

äro: Wevdelsjö, 2 mtl. frölse-säteri, med qvärn

eeh såg, samt Ullhörande skog, och underlydande

5£ mtl., tillhörigt v. Beskow; Söderby , 1 mantal

frälse-sä ter i, med underlydande Täckeråker , 2 mtl.

frälse, med qvarn ocb såg, samt dessutom 3|
mtl., tillhörigt Löobobm; Hesslinqby , i mtl. frälse-

säteri, med qvarn, tillhörigt Brehmer. Socknen

innehåller ?? TV förmedlade mantal, bvara f 2|
skatte, de öfriga frälse, till stor del under säte-

rierna. Folkmängden utgör t,584 personer på en

areal af omkring 1^ qvadratroil. Adr. Stock-

holm.

#»terptan* 9 med Kjesta, en socken i Kinna hå-

rad, är belägen vid Weaern, på Kinnekolle, 2 mil

O.N.O. från Lidköping, och tillhör 3 kl. patr.

Säteriet tiömnåter (se detta ord) har patronaträtt

i socknen. Socknens jordmån är mest svart- och

sandmylla, blandad med klappersten. Åkerbruk

och steobuggning , samt någon kalkbränning, idkas

af allmogen såsom binäringar, belst den odlings-

bara åkerjorden är tunn. Skogen är knapp, och

mulbetet svagt. Socknen innehåller 17| hemman,

med 690 inbyggare på en areal af 4,513 tunn-

land, hvartof 10 äro sjöar ocb kärr. Adr. Lid-

köping.

tteternrmda* annex till Nysätra i Upsala län, är

beläget i Tborstuoa bårad, 2 mil N. från Enkö-

ping. Jordmånen är dels mo- ocb sandjord, dels

i dalarna sandblaadad lera, och bofvudnäringen är

åkerbruk. I norr finnes ännu någon skog. Går-

dar äro: Mjölkeböy \ mtl. frälse-säteri, med Rytsjö,

2 mtl. frälse; samt SkaUmantö (se detta ord), der

ett jernbrnk, som likväl sedan år 1808 ej bltfvit

begagnadt, äfvensoa tegelbruk, äro anlagda. Sock-

nen innehåller 29 £ förmedlade hemman, med 648
inbyggare på en areal af 10,206 tunnland, bvaraf

580 äro sjöar och kärr.

Osterar}*u, en stor, med Nordsjön sammanhän-

gande, bafsvik, begränsad af Danmark, Tyskland,

Preussen, Kurland, Lifland, Ryssland och Sverige,

är 190—200 mil lång, 24—48 bred, ocb dess

fotot*närt.

arealryakl utgör, Finska och Bottniska vikarna in-

begripna, 2,750 kvadratmil. Oess ringa bredd,

vattnets djup, som öfverbofvud blott utgör 15—20
famnar, men på ganska många ställen knappt bålf-

ten så mycket, de Backa Preussiska, ocb de mest

bergländta Svenska kusterna, framför allt deo ofta

inträdande, af häftiga stormar åtföljda ombytlighe-

ten i vindar, göra detta haf vådligt för sjöfarande,

ehuru dess vågor i och för sig sjelfva äro mindre

fruktaosvärda än Nordsjöns. Eo kedja af öar skil-

jer södra delen af Östersjön från den norra, eller

Bottniska viken. I nordost stråeker sig djupt in

i Finland Finska viken, ocb skiljer denna provins

från Estland, fin tredje baftvik är den Liflsndska.

De s. k. Kurrsch- och FrSschebah? äro bugter vid

Preussiska kusten. Östersjöns vatten är kallare

och klarare än oceanens; det innehåller mindre

salt partiklar, och isen hindrar årligen 3—4 må-

nader skeppsfarten. Ebb ocb Bod öro, liksom i

alla landomgifna baf, omärkbara, dock stiger och

faller vattnet tidtals, ehuru af andra orsaker, sär-

deles i följd af det starka strömdraget genom de

tre sunden Öresund, Stora och Lilla Balt, till Kat-

tega t. Vid stormigt väder finner man på Preus-

sens ocb Kurlands kaster bernsten, som af vågorna

drifves till stranden. I Östersjön utfalla omkring

40 floder, hvaribland Newa, Duna, Warnow, Tra-

ve, Eider, Peene, Öder, Wipper, Weiebsel, Prt-

gel, Niemen, Dal- och Ångerman-elfverna ro. 0.

i det norra, och massan af till större delen obe-

tydliga floder i det södra ocb mellersta Sverige.

Bland öarna i Östersjön öro följande de betydliga-

ste: Seeland, Fyeo, Bornholm, Samsöe, Möeo,

Langelend, Laaland, bvHka tillhöra Danmark; de

Svenska äro: Gottland, Öland, Hven i Sundet; till

Ryssland höra : Ålandsöarna , vid infarten till Bott*

niska viken, ocb Dagö jemte Ösel vid Lifländska

kosten; samt ändtligen Preussiska ön Rugen. An-

talet af fartyg, som årligen inlöpa ur Östersjön i

Nordsjön, oth ur denna i den förra, är ganska

betydligt, ocb utgör flera tasende.

ttlitersaiid 9 en uppstad på östra stranden af Frös-

ön, är säte för länsstyrelsen i Jemtland, och sam-

manhänger genom en lång träbro med Frösöa, de*

länets trivialskola är belägen. Staden är aalagd

först 1786. Dess tomter äro omkring 70, hvar-

till böra 34 toonland åker, 95 tunnl. äng, sant

170 skog och otmark. Staden räknade år 1844

10 handlande, med 3 man betjening, samt 7 eller

8 bandtverkare. Åkerbruk är stadens befvedna-

ring, och äfven 6ske, ehuru föga betydande, I

kyrkligt afseende är staden ett annex under Brno-

flo socken. Stadens egen kyrka är sammanbyggd

med rådboset, ocb består i en sal af medelmåttig

storlek, med en gammal predikstol, som blifrit

bit transporterad från Bronflo kyrka. Altaret bar

en oljetafla, som föreställer korsfästelsen. Fram-

för altaret står en förelåsningspulpet, ty prester-

skapet i Bronflo håller eodast hvar tredje söndag

gudstjenst i staden. På de båda söndagarna der-

emellan läser en antagen föreläsare en predikan

otur någon postilla. I staden inrättades år 1809

en friskola, till hvars skolmästarelön pastorn skänk-
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te stadens pastoralier; men skolan masta indragas

af brist på disetplar. I staden är länsfängelse,

postkontor, apotkek, knrbos ocb värdsbos. Mark-

nad hålles bär en gång om året. Taxeringsvär-

det uppgår till 27,220 R:dr; folkmängden åtgör

480 personer.

4å*n*råker« en socken i Oppuoda bärad af Ny-
köpings län, är belägen vid Hjelraaren, 7£ mil

N.V. frän Nyköping, ocb tillhör 3 kl. patr. Mar-

ken är något bergaktig, ocb rådande jordmånen

är sand. Socknen saknar ej skog, samt är i all-

mänhet vacker ocb väl bebyggd. Säteriet Forssby

(se detta ord) är bär beläget, ocb eger patronat-

rätt i församlingen. Inom socknen finnas många
ålderdomsminnen, ocb dess invånare bafva sin egen

vackra drägt, likasom Wingåkersboerne. Socknen

innehåller 36 1 hemman, med 1,480 inbyggare på
en areal af 13,099 tunnland, hvaraf 2,200 äro

sjöar ocb kärr. Adr. Äs.

ttstlinmintsr* en sjöstad i Stockholms län och

Roslagen, är belägen 13 mil landväg från Stock-

holm, vid vestra stranden af den endast för obe-

tydligt djnpa fartyg tillgängliga östhammars-fjär-

den. Staden bar temligen regelbunden form med
raka gator. Tomternas antal är 108, och egna

jordegor Godas ej. Stadens näringar äro af gam-
malt handel och sjöfart, samt handtverk ocb fiske.

Handeln är föga betydande, dock funnos bär år

1847 14 handlande, mestadels med landtmannapro-

dnkter ocb kramvaror, samt 1 fartyg om 8 lä-

ster. Tvenne färgerier äro bår anlagda, ocb år

1839 funnos i staden inalles 39 handtverksmästare.

Fiske, serdeles af strömming, idkas i skären utan-

för staden, ocb bar bedrifvits med fördel; men
vinsten deraf har numera aftagit. Staden härjades

år 1719 af Ryssarne, som här uppbrände allt,

utom kyrkan. Den bar egen komminister; men ut-

gör för öfrigt ett annex till Börstills socken. För
öfrigt bar staden borgmästare (gemensamt med sta-

den Öregrund), rådhusrätt (med 4 rådmän), samt

postkontor, apothek och tallkammare. Taxerings-

värdet för hus och tomter uppgick år 1848 till

58,474 R:dr. Folkmängden ntgör omkring 600
personer. Staden bar bland rikets städer det 74:de

rummet.

4fr«<kinc1 9 ett bärad inom Östergöthland, gränsar

i norr till Kila socken och Tonabergs kapell af

Södermanland, samt i öster till Östersjön. Hära-
det innehåller 6 socknar, nemligen Östra Stenby,

östra Husby, Häradsbammar, Jonsberg och Qvar-
sebo, af b vilka det sistnämnda är beläget på norra

sidan om Brå viken, ocb börer till Strengnäs stift.

Häradets sigill föreställer en fisk i vattnet, med
denna omskrift: östkinds Haeret 1580. Hemman-
talen utgöra 291 J, med 5,886 inbyggare på en

areal af 62,016 tunnland, hvaraf 1,040 äro sjöar

och kärr.

ttstlinaj* Krik Ennjelbert* eloqv. et poes. lektor

vid Carlstads gymnasium, är född d. 12 Sept. 1807
på Stigslund, nära Gefle; fadren bäradshöfding.

Blef student 1823, magister 1833, docens i Ro-
merska vältaligbeten vid Up&ala universitet 1836,
ocb 1842 utnämnd till sitt inneJwfvanie lektorn*

vid Carlstads gymnasium. Har utgifvit en öfver-

sättning af Elleadts latinska grammatik, afventom
disputationer ock en mängd latinska carmina, som
berättiga honom till ett rum bland Sveriges latin-

ska poeter.

Oatsnadnv Ondraataon» en höfding i Jemtland,

aäges bafva kraftigt bidragit till kristna lärans

utbredande inom denna landsort, bvars flesta inbygg

gare kan uppgifves bafva låtit döpa. Härom vitt-

nar eo till hans minne upprest baatasten, som finnes

vid Frösjö sund nti Jemtland, och som blifvit rest

af en Asbjörn, som der låtit göra bro.

ttatmtta (Ostmanni) balladas nti Irland de nordiske

vikingarne från Sverige, Danmark ocb Norrige,

hvilka uti 9:de och 10:de seklerna hemsökte fö-

renämnda- ö med sina förfärliga härjningar. Ir-

ländarne åtskiljde i början icke dessa olika folk,

ntao benämnde dem blott i allmänhet for män ifrån

östern. Rn vikingahär af desse Östmän fattade

fast fot på Irland redan år 818, samt intog land-

skapen Leinster ocb Meath.

ttntuaark, annex till Fryksände, är beläget i

Frykdals härad, 12| mil N.V. från Carlstad. Sock-

nen innehåller 5f hemman, med 3,745 inbyggare

på en areal af 53,345 tunnland, hvaraf 4,250 äro

sjöar och kärr. Adr. Carlstad.

ttatrabo år det gamla namnet på staden Wexiö,
som troligen varit så benämnd efter sitt läge i

öster om den fordom ryktbara Blendas hed. Nu-
mera bar biskopsbuset i Wexiö detta namn.

ttstraby, annex till Westerstad, är beläget i Färs

kärad, 3 j- mil O.N.O. från Lond. Marken är me-
stadels jemn, ocb vacker skog finnes i norra dalan

af socknen, samt i den skogfattigare trakten torf-

mossar. Jordmånen består dels af grusblandad

mylla, dels af lermylla. I socknen finnes ingen

sätesgård; men genom enskiften äro några sam-

manlagda gårdar infredade med stengårdsgårdar;

sådana gårdar äro: Sniberup, Nygård och korpo-

rals-bostället i Östraby by, bvilka till sina enskif-

ten ega stora och vackra inhägnade betesmarker,

på hvar och en af hvilka en grundmurad ladu-

gårdslänga af gråsten är uppförd. Socknen inne-

håller 24 1 hemman
;

med 1,760 inbyggare på en

areal af 9,049 tunnland, bvaraf 45 äro sjöar ocb

kärr.

östra Härad af Jönköpings län, Wexiö stift,

utgjorde i förening med West ra Härad det fordna

Njudungen. Det gränsar i norr till S. Wodbo af

Jönköpings län, Linköpings stift, i söder till Upp-
vidinge bärad i Kronobergs län, Wexiö stift, i

öster till Asbolands ocb Hanbörds härader, samt i

vester till Westra härad. Häradets längd ntgör

5 1 mil, bredden 5£. Dess sigill ntgöres af 3

dalpilar. Jordmånen är bland de bättre i detta

län. Linkulturen har tilltagit, sedan brukspatron

C. F. Stedt ifrån Norrland hämtat bit en före-

stånderska för en undervisningsanstalt i linskötsel

och finspånad. Emm-ån genomflyter häradet, och

mottager der tillflöden från flera sjöar, såsom
Säljen och Tjurken. Jernmalm tages här i flera

grnfvor; men järnkrok finnas ej inom häradet.

Vägatoe mom Mradet bafva sin medelpunkt i Hvet-
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taoda, der landsvägen mellan Eksjö och Kalmar

delar sig åt flera håll. I Hvetlanda är ock ting-

stället, loom häradet råder en viss välmåga, och

gröfre brott äro sällsynta. Det yttre lefnadssättet

är i allmänhet städadt. Offerkällor, hvarur de

sjnke dricka och bvaromkring de friske dansa,

pläga vid midsommartiden besökas. Lysning be-

gäres alltid i ny. Boningsbusen äro ofta tvåvå-

ningsbyggningar; men spjäll nyttjas flerestädes,

såsom i Hvetlanda, icke. Nils Dacke huserade här

år 1542. Häradet innehåller no 18 socknar inom

9 pastorater, oemligen: Hvetlanda, Björkö med
Näfvelsjö, Garlstorp med Kråxbult, Alsheda med
Skede och Ökna, Skirö med Nye, Näshult med
Stenberga, Korsbergs med Lemnbult, Bexheda med
Näsby, Myresjö med Lannaskede; samt derjemte en

del af Wirserums socken. Hemmantalet utgör

602 J, med en befolkning af 19,808 inbyggare på
en areal af 271,026 tunnland, nva/af 23,720 äro

sjöar och kärr.

ttsttMA, annex till Lägga, är beläget i Långbon-

dra härad af Stockholms läo, 2 mil S.O. från Up-
sala. Rådande jordmånen är dels lera, dels sand

och mojord, och näringarna äro åkerbruk, ängs-

ocb skogsbruk. Bland gårdar i sockneo märkas:

Östunaberg, Ttstinge, Risberya, Wäppeby, Eggebytiolm,

Qvalsta och Wallox Säby samt Bergby , alla frälse-

säterier. Hemmanens antal utgör 43 T
3
F , med en

befolkning af 709 inbyggare på en areal af 10,437

tunnl., bvaraf 330 äro sjöar och kärr.

ttatwilUkoaj» annex till Holmedal, är beläget i

Nordmarks härad, 13 J mil V.N.V. fråo Carlstad.

Marken är ojeron ocb bergaktig, samt uppfylld af

strömmar ocb sjöar. Sockneo innehåller 8£ hem-

man, med 1,004 inbyggare på en areal af 30,271

tunnl, bvaraf 3,120 äro sjöar och kärr.

ttttusu» annex till Jnng, är beläget i Skånings

bärad , 1 J mil V.S.V. från Skara. Jordmånen är

mestadels lera, och skog saknas alldeles. Sock-

nen innehåller 14 § rotl., med 556 inbyggare på

en areal af 3,032 tunnl., bvaraf 10 äro sjöar och

kärr. Adr. Skara.

ttxabiick» annex till Thorestorp, är beläget till

större delen i Marks härad, 5 mil S.S.V. från Bo-

rås. Marken är bergaktig, ocb ej särdeles bör-

dig. Rådande jordmanen är sand. Socknen inne-

håller 11 1 hemman, med 1,062 inbyggare på en

areal af 17,149 tunnland, bvaraf 1,930 äro sjöar

och kärr.

ttxnevallA, annex till Istorp, är beläget 4j mil

S.V. från Borås. Marken är till stor del jeron,

och rådande jordmånen är sandmylla. På skog är

ringa tillgång. I socknen märkes säteriet Hofgår-

den, dit Erik XIV år 1565 skall bafva ankommit

med sin krigsbär, för att derifråo tåga Danska ro*

till mötes. Socknen innehåller 26 £ hemman, med

1,140 inbyggare på en areal af 8,285 tannlisdj,

bvaraf 1,665 äro sjöar ocb kärr.

Aiuäii ett jernbruk i Högsäters socken af Elfs-

borgs län, bar 4 härdar, med 2,000 skep:d privil.

årligt smide af köpetackjern, bvårföre hammar-

skatt utgår med 20 skepp:d. Laocashire-smides-

methoden begagnas vid 2 härdar. Bruket skeppar

på Götheborg. Eges af Alex. Barclay fi Corop.

Smideastämpeln är ö. B.

SLUT.

STOCKHOLM, P. G. BERG, MAJ 4852.
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